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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0705999-77.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

CONFIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO (S):

DRA. ALESSANDRA MARIA MARGARITA LA REGINA (OAB/SP 97.954)

 DRA. AMANDA PIRES COSTA (OAB/MT 18.614)

Vistos, etc.

Trata-se de expediente no qual a causídica Amanda Pires Costa questiona 

diligências excessivas por parte do Oficial de Justiça Francisco Rodrigues 

da Silva nos autos n. 39489-16.2015.8.11.0041 (CÓDIGO 1035798) em 

trâmite na 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT.

Protesta que não foram esclarecidas as diligências solicitadas pelo Oficial 

de Justiça, sendo indevido e abusivo o depósito complementar no valor de 

R$ 1.032,00 (um mil e trinta e dois reais).

Pois bem.

Destaco que o questionamento feito pela causídica deve ser apontado nos 

próprios autos, em face do Magistrado que está conduzindo a causa, uma 

vez que este tem ciência dos fatos e sabe sopesar o valor correto a ser 

instituído para a diligência dos serviços.

 Insta salientar que cabe a presente Diretoria apenas a análise de eventual 

falta funcional dentro do poder disciplinar. Nesse sentido, não restou 

comprovada desídia, negligência ou má-fé na atuação funcional do Oficial 

de Justiça.

Posto isto, considerando que os fatos veiculados são incapazes de gerar 

quaisquer penalidades administrativas, arquive-se o expediente.

 Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 23 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0702709-54.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

ADVOGADO (S):

DR. PETERSON VEIGA CAMPOS (OAB/MT 17.203)

 Vistos, etc.

Verifica-se que o causídico retirou em carga da Central de Arrecadação 

deste Foro o Processo nº 7386-53.2015.811.0041 – Código nº 965982 

desde o dia 13/11/2017 e mesmo após subsequentes intimações por ato 

ordinatório do Departamento no dia 23/11/2017 via DJE e na data de 

28/02/2018 pela presente Diretoria, manteve-se inerte.

 Ademais, houve expedição de mandado de busca e apreensão na data 

de 13/03/2018, que fora indevidamente cumprido pelo Oficial de Justiça da 

Comarca de Paranatinga/MT, ocasião na qual o causídico informou que 

devolveria os autos e novamente não fez valer sua palavra (andamentos 

nº 12 e 17).

Dessa forma, DETERMINO a perda o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário e comunicação à seção da Ordem 

dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de 

multa (artigo 431 e seguintes da CNGCJ/MT). Ainda, remetam-se as peças 

ao representante do Ministério Público para oferecimento de denúncia 

contra o advogado pelo crime de sonegação de autos nos termos do 

artigo 356 do Código Penal.

 Expeça-se o necessário.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0709370-49.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA FILHO E FERNANDO CELSO FONTES 

MORAES DE OLIVEIRA

ADVOGADO (S):

DRA. BIANCA BRAGA (OAB/MT 14.630)

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de retificação de Alvará de Curatela proposto por 

FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA FILHO e FERNANDO CELSO FONTES 

MORAES DE OLIVEIRA no qual requer a correção do CPF do curatelado, 

sendo que em vez do nº 706.261.031- 81 devem constar o nº 

704.261.031-81.

De início, destaco que para ver o pleito atendido deve a parte solicitar o 

desarquivamento dos aludidos autos dos quais pertence o respectivo 

alvará, com subsequente pedido de redistribuição do feito a uma das 

Varas de Família e Sucessões.

 Insta salientar que para que seja possível o desarquivamento do 

processo, deve ser juntada a devida procuração tal como o comprovante 

de pagamento da taxa de desarquivamento.

Nada requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se o presente 

expediente.

Publique-se. Intimem-se.

Cuiabá, 23 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0708867-28.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 ADVOGADO (S):

DR. BRUNO MEDEIROS PACHECO (OAB/MT 6.065)

 Vistos, etc.

Trata-se de petição formulada pelo causídico Dr. BRUNO MEDEIROS 

PACHECO cujo teor requer o cadastramento do advogado Luis Henrique 

de Paula (OAB/MT 22.298) no sistema Apolo, autorizando-o a realizar 

carga dos processos em que o subscritor figure como patrono.

Destaco que o credenciamento feito pela Diretoria do Foro no Sistema 

Apolo restringe-se tão somente à figura do estagiário (mediante petição 

dirigida a Diretoria do Foro na qual deve constar a qualificação e o número 

de inscrição do (a/s) estagiário (a/s) na Ordem dos Advogados do Brasil). 

Considerando que o pedido refere-se a outro advogado, deve o causídico 

peticionar diretamente ao Juízo no qual haja processos em que este 

subscritor esteja atuando com as informações expressas e assunção da 

responsabilidade por parte dos envolvidos com peça juntada nos autos do 

processo em questão.

 Dessa forma, tendo em vista que o pedido deve ser feito diretamente nos 

autos correspondentes, arquive-se o expediente.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 23 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0708864-73.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

RJ CONSULTORIA, PERÍCIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

ADVOGADO (S):

DR. BRUNO MEDEIROS PACHECO (OAB/MT 6.065)

 Vistos, etc.

Trata-se de petição formulada por RJ CONSULTORIA, PERÍCIA E 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. cujo teor requer o cadastramento do 

advogado Luis Henrique de Paula (OAB/MT 22.298) no sistema Apolo, 

autorizando-o a realizar carga dos processos em que o causídico Dr. 

Bruno Medeiros Pacheco figure como patrono.

Destaco que o credenciamento feito pela Diretoria do Foro no Sistema 

Apolo restringe-se tão somente à figura do estagiário (mediante petição 

dirigida a Diretoria do Foro na qual deve constar a qualificação e o número 

de inscrição do (a/s) estagiário (a/s) na Ordem dos Advogados do Brasil). 

Considerando que o pedido refere-se a outro advogado, a petição deve 

ser feita diretamente em face do Juízo no qual haja processos em que o 

subscritor esteja atuando com as informações expressas e assunção da 
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responsabilidade por parte dos envolvidos com peça juntada nos autos do 

processo em questão.

 Dessa forma, tendo em vista que o pedido deve ser feito diretamente nos 

autos correspondentes, arquive-se o expediente.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 23 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Conciliação e Mediação da Capital

Portaria

PORTARIA Nº 04/2018-GAB.

A Excelentíssima Senhora Doutora ADAIR JULIETA DA SILVA, Juíza 

Coordenadora da Central de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que as audiências a que se refere o art. 334 do CPC são 

realizadas pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, e que nos 

dias 25, 26 e 27 de abril de 2018, no horário de 08:00 às 13:00 horas, 

foram agendadas as respectivas audiências pelas Varas Cíveis da 

Comarca da Capital, abrangendo processos de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT,

RESOLVE:1 - NOMEAR os médicos a seguir, para atuarem como peritos 

judiciais:

Médico Data

Drª CYNARA MONIZ FIGUEIRACRM 4247/MT25 de abril de 2018

Dr. GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMACRM 5000/MT

 25 de abril de 2018

Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLONCRM 7922

 26 e 27 de abril de 2018

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDOCRM 1958/MT

 26 e 27 de abril de 2018

§1º - Os laudos da perícia/avaliação médica serão apresentados 

conforme modelo fornecido pela Seguradora Líder DPVAT.

§2º - A remuneração dos peritos será custeada pela Seguradora Líder 

DPVAT, à razão de R$ 300,00(trezentos reais) por avaliação médica 

realizada.

§3º - Após a finalização dos trabalhos, será emitida certidão atestando o 

número de avaliações médicas realizadas pelos médicos avaliadores, 

conforme anexo I.

§4º - O pagamento dos honorários periciais será feito mediante depósito 

em conta judicial junto ao SISCONDJ, vinculado a processo incluso nesta 

sessão de audiências de conciliação, a ser indicado pela Juíza 

Coordenadora da Central de Conciliação e Mediação da Capital.

§5º - A Seguradora Líder DPVAT deverá realizar os depósitos dos 

honorários periciais no prazo de 10(dez) dias após o recebimento, pela 

Seguradora, da totalização das avaliações, através de ofício emitido pela 

Magistrada Coordenadora da Central de Conciliação e Mediação da Capital, 

indicando o número do processo cujo depósito deverá ser realizado.

§6º - Efetuado o depósito dos honorários periciais na forma preconizada 

no parágrafo anterior, o levantamento dos valores será realizado através 

de Alvará Judicial – TED, a ser expedido pela Vara Cível por onde tramita o 

processo mencionado no parágrafo anterior.

2 – DETERMINAR à Sr. Gestora que disponibilize as salas para a 

realização das perícias, solicitando, se necessário, apoio logístico da 

Direção do Fórum.

3 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

4 - Publique-se.

 Cuiabá, 23 de abril de 2018.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4691 Nr: 4229-34.1999.811.0041

 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: ND, LMdOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Herculano Coelho 

de Souza Furlan - OAB:3494-B/MT

 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$ 

88,54 (oitenta e oito reais e cinquenta e quatro 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.: 11895 Nr: 7844-95.2000.811.0041

 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: ND, LMdOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSE MIRIAN PELACANI - 

OAB:4209-4/MT

 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$ 

101,78 (cento e um reais e setenta e oito 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.: 60233 Nr: 1743-86.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY JOSÉ ALBERTI, Ilza Inês Mafioletti Alberti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA IPÊS AGROPASTORIL E FLORESTAL 

LTDA, ACÁCIO PUHL, TEALMO JOSÉ PUHL, LAURÍCIO PEDRO PUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVANE DALSÓQUIO - 

OAB:10.269/MT, MONICA PRETEL FEITOSA - OAB:13368, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:OAB/MT 7.133, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

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

devidamente INTIMADA à parte executados, para que efetue, no prazo de 

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

311,32 (trezentos e onze reais e trinta e dois 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.: 26727 Nr: 3306-42.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS AMÉRICA MULTICART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOARES DE MORAIS, ALFREDO NUNES 

NETO, DURVAL SANCHES SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43624
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - OAB:7.341-A, 

FABRIZZI CIBELE LABONDE - OAB:9515, PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT

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

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

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

227,60 (duzentos e vinte e sete reais e sessenta 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.: 16498 Nr: 1321-67.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marly Nunes Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, Samuel Richard Decker Neto - OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

152,11 (cento e cinquenta e dois reais e onze 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.: 74728 Nr: 5007-33.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S. C. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEITI MICHELE CAPERUCI DA 

SILVA - OAB:64430, TENILLE FONTES - OAB:11.26

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, RONAN SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:8906/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$ 

116,16 (cento e dezesseis reais e dezesseis 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.: 79344 Nr: 5681-98.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR FINKEN ZACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELI DA CRUZ, NEREU MUNIZ MACEDO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10.016, SAMARA VIÉGAS DE MORAES - 

OAB:9048/MT, WINSTON LUCENA RAMALHO - OAB:7435/PB

 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$ 

757,24 (setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro 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.: 25584 Nr: 1300-67.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER NOROESTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. SILVEIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - 

OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEZER VALLADARES 

REBELLO - OAB:1.352/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$ 

120,12 (cento e vinte reais e doze 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.: 540795 Nr: 4897-44.1995.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARDEN E.F.TORTORELLI - 

OAB:4313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-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$ 

268,69 (duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove 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.: 38067 Nr: 10958-42.2000.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM WELLEY MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM WELLEY MARTINS - 

OAB:3666-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/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$ 

319,65 (trezentos e dezenove reais e sessenta cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 
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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.: 144428 Nr: 5935-86.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZF REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 

ANTONIO APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

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

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

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

161,85 (cento e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92646 Nr: 1929-02.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME ANTÔNIO MALUF, JOSÉ RICARDO DE 

MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO AURÉLIO DE CARVALHO, JOSÉ 

EDUARDO PORTO, NEIDE LEITE DE BARROS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VIDAL - 

OAB:2.679/MT

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

devidamente INTIMADA à parte embargados, para que efetue, no prazo de 

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

220,31 (duzentos e vinte reais e trinta e um 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.: 76551 Nr: 10469-05.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AMÉRICA DO SUL S/A, LUIZ AUGUSTO PIRES 

CESÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOMAT - AÇO MATO GROSSO INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

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

OAB:3.162/MT, VANESSA KALUS SARAGIOTTO - OAB:7032

 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$ 

173,53 (cento e setenta e três reais e cinquenta e três 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.: 714665 Nr: 46108-98.2011.811.0041

 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: VILSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AMAZONICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - 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$ 

564,84 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze 

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

R$ 151,41(cento e cinquenta e um reais e quarenta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63913 Nr: 1863-61.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉLIA BORGES DE MORAIS - 

OAB:10.226-MT, VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - 

OAB:3665-A/MT

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

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

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

401,69 (quatrocentos e um reais e sessenta e nove 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.: 78257 Nr: 1012-22.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FÚRIA, FRANCISCO PEREIRA VIANA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRÉ FÚRIA VIANNA - 

OAB:7433/MT, VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - 

OAB:3665-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSLIRIO FERREIRA - 

OAB:5071/MT, LEVY FREIRE VIANNA JUNIOR - OAB:55794/SP

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 7 de 517



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

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

190,56 (cento e noventa reais e cinquenta e seis 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.: 375610 Nr: 1362-39.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITY LAR - DISMOBRÁS DIST. DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO RIBEIRO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA 

- OAB:6483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

150,72 (cento e cinquenta reais e setenta e dois 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.: 79577 Nr: 2036-80.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BILBAO VISCAYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNÓSTICO E 

PESQUISAS MÉDICAS LTDA, SÉRGIO GRAÇAS DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, JOSÉ OLENIR GUIMARAES - OAB:3338-A/MT, JOSÉ 

OLENIR GUIMARÃES - OAB:3338OAB/MT

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

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

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

323,93 (trezentos e vinte e três reais e noventa e três 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.: 16581 Nr: 1095-14.1990.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA CARDOSO PEREIRA CLAIT DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO 

CHAVES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELMA ALVES FERREIRA - 

OAB:2267/MT, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - OAB:4474/MT, 

NATHALIA TORRES ESGAIB - OAB:5100/MT, SALADINO ESGAIB - 

OAB:2.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JOÃO DE CAMPOS CORRÊA - 

OAB:3688-A/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/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$ 

201,53 (duzentos e um reais e cinquenta e três centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1034915-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

Processo eletrônico n. 1034915-59.2017.8.11.0041 Vistos. Cite-se a parte 

ré para, querendo, apresentar contestação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 98 da Lei n. 11.101/05, constando a advertência de que se não for 

apresentada resposta no prazo legal serão considerados verdadeiros os 

fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC). Tratando-se de pedido 

baseado no art. 94, I, da LRF, o devedor poderá, no prazo da contestação, 

depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de 

correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a 

falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de 

falência, o montante será levantado pelo autor, consoante Súmula 29 do 

STJ c/c art. 98, parágrafo único, da LRF. Na hipótese de depósito elisivo, 

desde já fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado do crédito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72872 Nr: 1795-48.1994.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: CALDEMAT CALDEIRARIA MATO GROSSO LTDA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NICEIO FIGUEIREDO 

CARDOSO - OAB:3188/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL MANDETTA ATALLA 

- OAB:1447 - MS

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTÓVÃO DE ANDRADE , Telefone ( ) 

-, atualmente em local incerto e não sabido DIMAS CAMPOS COELHO, 

Telefone ( ) - e atualmente em local incerto e não sabido JUSCIMEIRA 

TRANSPORTADORA DE DIESEL LTDA. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceder à intimação dos credores Dimas Campos Coelho, 

Cristóvão de Andrade e JUSCIMEIRA TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 87, 

parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.661/1945, observando a regra contida 

no art. 88 do mesmo diploma legal.

Despacho/Decisão: (...) no tocante aos credores Dimas Campos Coelho, 

Cristóvão de Andrade e Juscimeira Transportadora de Diesel Ltda., 
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promova-se a intimação por edital, nos termos previstos no CPC, 

constando que os aludidos credores deverão se manifestar em 05 (cinco) 

dias, conforme art. 87, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.661/1945, 

observando a regra contida no art. 88 do mesmo diploma legal.(...) 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães 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, DANILO OLIVEIRA 

CARILLI, digitei.

Cuiabá, 20 de abril de 2018

Cesar Adriane LeôncioGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 963749 Nr: 7778-90.2015.811.0041

 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: SILVIO LUIZ RODRIGUES DE CAMPOS, 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, JOÃO BATISTA DE MORAES - OAB:11059, 

SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

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

 Visto.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 10 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 09.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 948888 Nr: 59582-34.2014.811.0041

 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: RAFAELA RIBEIRO ROSSACI, 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, MARCELO 

BARBOSA DE FREITAS - OAB:10.055 MT

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

 Visto.

I – Considerando que os embargos de declaração opostos pela parte 

autora às fls. 25/27, visam obter efeitos infringentes, intime-se o 

administrador judicial, para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

II - Após, com a juntada da manifestação, colha-se parecer do Ministério 

Público.

III - Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 819362 Nr: 25635-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSVAL S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

EXPOTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CARAMICO - 

OAB:111110/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT

 Visto.

I – Considerando que os embargos de declaração opostos pela parte 

autora às fls. 124/126, visam obter efeitos infringentes, intime-se o 

administrador judicial, para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

II - Após, com a juntada da manifestação, colha-se parecer do Ministério 

Público.

III - Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1031324 Nr: 37395-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA LIMA FERREIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:6.893/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

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

 Visto.

O administrador judicial manifesta pela intimação da parte autora para que 

junte aos autos “a origem do crédito habilitante (sentença, acordo em 

audiência conciliatória), bem como o memorial de cálculo, que não deve 

computar juros durante o período da falência (art. 124 da Lei 11.101/2005) 

e deve ser atualizado até a data da decretação da quebra” (sic – fl. 21).

Assim, determino a intimação da requerente para que, no prazo de 05 dias 

úteis, apresente o referido cálculo.

Com a manifestação nos autos, intime-se o Administrador Judicial, para 

que, no prazo de 05 dias úteis, emita parecer sobre o mérito.

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

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 930930 Nr: 49776-72.2014.811.0041

 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: ELEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, POLIANA ZUMERLE FURTADO - 

OAB:11196/MT

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

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão da 

decisão proferida à fl. 21, verifico que a parte autora não comprovou o 

pagamento das custas processuais.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1076344 Nr: 58151-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, 

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 
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base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias 

úteis, manifestar sobre a alegação do administrador judicial de fls. 35/36.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161092 Nr: 36418-69.2016.811.0041

 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: PAULO CESAR OTONI, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

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

LTDA.

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

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

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

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

 Visto.

PAULO CESAR OTONI ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto à recuperação judicial de LARC CONSTRUÇÕES, 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CÓDIGO 1104288), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 17.500,00, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 06/08).

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

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

julgada parcialmente procedente para que passe a constar em favor do 

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

ajuizamento da recuperação judicial (fls. 14/15).

O Administrador Judicial manifesta pela inclusão do crédito do habilitante 

(fls. 18/19).

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

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 17.500,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000972-20.2016.5.23.0009.

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

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

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

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

pagamento dos juros.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

PAULO CESAR OTONI, no quadro de credores da recuperanda, no valor 

de R$ 17.500,00, classificado como trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152744 Nr: 32967-36.2016.811.0041

 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: VALMIR PEREIRA BENFICA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA LTDA

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

OAB:684-COREC, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT

 Visto.

VALMIR PEREIRA BENFICA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a Falência de COTTON KING LTDA (CÓDIGO 

459997), com sua consequente inclusão do valor de R$ 36.819,53, no 

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

entendeu necessários (fls. 07/39).

A falida e o Administrador Judicial manifestaram favorável ao pleito do 

autor, ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado até a data da 

decretação da falência perfaz a quantia de R$ 59.725,56, (fls. 47/49).

Parecer do Ministério Público (fls. 50/51).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 36.819,53, resultante dos autos da 

Reclamação Trabalhista nº 00551.2001.003.23.00-6.

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

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

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

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

pagamento dos juros.

Assim, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado até a data da decretação da falência, no valor de R$ 

59.725,56.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

VALMIR PEREIRA BENFICA, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 59.725,56, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 737448 Nr: 33949-26.2011.811.0041

 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: BANCO SAFRA S.A, EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

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

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 

OAB/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MONIQUE 

HELEN ANTONACCI - OAB:316885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 943555 Nr: 56623-90.2014.811.0041

 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: REGINA CELIA DE LARA, 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, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3.287/MT

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 872246 Nr: 11222-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

 PARTE AUTORA: ELIA HELENA SCHREIBER, RONIMÁRCIO NAVES

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

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI CORRÊA MORAES - 

OAB:17.965, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11800, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 impulsiono os autos com a finalidade de intimar a falida TRESE 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RODRIGO ALVES SILVA 

OAB/MT 11.800 E ULISSES GARCIA NETO OAB/MT 11512) para se 

manifestar nos autos conforme despacho de fl. 53.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161107 Nr: 36425-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

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

SERVIÇOS LTDA EPP

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

OAB:17526, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

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

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

 Visto.

ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de LARC 

CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Processo nº 

12268-24.2016.811.0041 – Código 1104288), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 18.000,00, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 06/08).

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

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

julgada parcialmente procedente para que passe a constar em favor do 

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

ajuizamento da recuperação judicial (fls. 19/20).

O Administrador Judicial manifesta pela inclusão do crédito do habilitante 

(fls. 22/23).

Parecer do Ministério Público (fls. 24/25).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 18.000,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000973-05.2016.5.23.0009.

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

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

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

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

pagamento dos juros.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 18.000,00, 

classificado como trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1261382 Nr: 24855-44.2017.811.0041

 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: WUHALID GALDINO VARGAS DA SILVA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

ENGENHARIA LTDA

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

OAB:684-COREC, NILTON DE SOUZA ARANTES - OAB:10865/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.: 711579 Nr: 4637-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDRAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA - EPP, SORAYA GIANNOTTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT, SORAYA GIANNOTTE - OAB:DF/17.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 75936 Nr: 10411-02.2000.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO SUL SERVIÇOS MARITIMOS LTDA, TRUST 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

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

COMERCIO, ANTONIO GOMES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI 

- OAB:29624, Átila sauner posse - OAB:35.249/PR, ELAINE CRISTINA 

OGLIARI SUZUKI - OAB:9744/MT, FERNANDO MUNIZ SANTOS - 

OAB:22384/PR, KLEBER BISSOLATTI - OAB:211.495/SP, Marcelo Ribas 

Kubrusly Silva - OAB:48703/PR

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

OAB:9.237/MT, OSMAR SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO 

SCHENEIDER - OAB:8.117/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12007

 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.: 1258826 Nr: 23969-45.2017.811.0041

 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: JUSARA DA ROZ KAISER, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA ELÍGIA BRAGA - 

OAB:OAB/PA 15.186-A, 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.: 1269187 Nr: 27399-05.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

 PARTE AUTORA: ROBERSON BERNARDO DA SILVA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA RENATA DIAS AGUIAR 

FERRARI - OAB:15456, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 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.: 1272907 Nr: 28599-47.2017.811.0041

 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: LINDOMAR PEREIRA DIAS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFÁCIO - OAB:OAB/MT 

6.541

 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.: 1282346 Nr: 2507-95.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CLEUVIS GOMES DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565, MARTINHO FERREIRA LEITE FILHO - OAB:16.500/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 76709 Nr: 4348-97.1996.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMAFRAN - COMERCIAL DE MADEIREIRA FRANZNER 

LTDA., SERGIO BAPTISTA DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1126276 Nr: 21423-51.2016.811.0041

 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: JHONATAN FERREIRA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MARCELINA JOSE 

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

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, 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.: 1191701 Nr: 1977-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO IZIDORO JACINTO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, ROSILENE PEREIRA DE LANA LAECI DOS 

SANTOS - OAB:OAB/RO 6437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1126868 Nr: 21668-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007874-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BORGES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MOREIRA DA SILVA (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007874-83.2018.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LUCIANO BORGES DE ARAUJO Parte Ré: RÉU: JOAO MOREIRA DA SILVA 

Vistos. Trata-se de ação de reivindicatória proposta por LUCIANO 

BORGES DE ARAUJO em desfavor de JOAO MOREIRA DA SILVA, tendo 

por objeto os lotes 22 e 23, do Projeto Matrinxã II, na comarca Juara. 

Decido. Conforme bem explicitado pela parte autora na inicial, trata-se de 

um conflito individual, requerendo a imissão de posse de dois lotes rurais, 

tratando-se portanto, de ação de natureza petitória, que não se confunde 

com as ações possessórias. A presente demanda, reivindicatória não se 
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trata de demanda possessória típica dos artigos 560 e seguintes, tendo 

por fundamento o direito de propriedade, e não direito possessório, em 

que pese as considerações da parte autora de que por se tratar de 

questão agrária. No caso dos autos, não há sequer um caráter coletivo da 

demanda, ou mesmo dependência a uma demanda coletiva, para que 

possa ser justificada a competência desta vara especializada 

Considerando a Resolução n. 11/2017/TP, que atribuiu à Vara 

Especializada de Direito Agrário apenas a competência para processar e 

julgar processos que envolvam conflitos possessórios e não ações 

reivindicatórias, remeta-se os autos à redistribuição para uma das varas 

cíveis da comarca de Juara. Cuiabá, 19 de abril de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356849 Nr: 26734-04.2008.811.0041

 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: MADEIREIRA JUARA LTDA., WALMOR GONÇALVES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIFAS ISMAEL DE SOUZA, ADEMILSON 

MENEZES DOS SANTOS, FLÁVIO LIMA SIMÃO, DALMIRO MAINATE 

RAMOS, ODERLEI RODRIGUES DE LIMA, SANDRISMAR PEREIRA 

SOBRINHO, AMAURI AP. AYALA, AGOSTINHO GARCIA RESENDE, TIAGO 

NEVES, ELTON OSIEL DOS SANTOS, APARECIDA LUCIA DE PAULA, 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL MATRINCHÃ - ACRM, VILMA 

APARECIDA PIEDADE, NATALINO GOULART, ROZIMAR TOMAZ DA 

SILVA, JUVENIL SOARES DE LARA, ARI FARIAS DA SILVA, JAIRO DE 

SOUZA, ANTONIO GENILSON DE RAMOS, LUIZ CARLOS CUSTODIO 

SOARES, EDSON LUIZ MORANTE, ANTONIO SOUZA SIQUEIRA, ANTONIA 

AUGUSTA DIONISIO, OTAVIO DE GOES, ADENI SOARES, MOACIR 

ARRUDA, VALTER CARDOSO COLINSQUE, ANTONIO ALVES PEREIRA, 

ALTAIR LUIZ DAPPER, romildo alves de oliveira, ANTONIO G. DO ESPIRITO 

SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISTIDES JOSE BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911/MT, FÁBIO DIAS CORREIA - OAB:9.289/MT, 

JORGE BALBINO DA SILVA - OAB:3063-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT, DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:7499-A, DEF. 

PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13.171/MT, RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR - 

OAB:170.569 SP

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS NÃO ENCONTRADOS PELO 

MEIRINHO, NOS TERMOS DO ART. 554, § 1º , DO CPC, COM PRAZO DE 30 

(TRINTA) dias.

Resumo da Inicial: MADEIREIRA JUARA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente inscrita no CNPJ de nº 01.380.666/0001- 85, com 

sede na Rua Mato Grosso, S/N, Centro da cidade de Juara-MT, telefone 

(66) 556- 1204, na pessoa de seu representante legal WALMOR 

GONÇALVES DOS SANTOS, brasileiro, casado, industrial, residente e 

domiciliado na cidade e comarca de Juara-MT, portador da cédula de 

identidade nº 316.687 SSP - SC e do CPF nº 222.301.909-97, neste ato 

representado por seu bastante procurador ao final assinado –Jorge 

Balbino da Silva-, com escritório profissional localizado à Rua Sorocaba, 

nº 308 – Caixa Postal 212 – respeitosamente vem à honrada presença de 

Vossa Excelência propor, com fulcro nos artigos 926 e seguintes da lei 

instrumental civil, e demais legislações pertinentes à espécie, propor a 

presente AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, 

CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR, em face de ELIFAS ISMAEL DE 

SOUZA, brasileiro, solteiro, serviços gerais, residente e domiciliado na 

Gleba Paranorte – LINHA UNIÃO-, ADEMILSON MENEZES DOS SANTOS, 

brasileiro, solteiro, serviços gerais, residente e domiciliado na Gleba 

Paranorte – LINHA UNIÃO -, FLÁVIO LIMA SIMÃO, brasileiro, casado, 

agricultor, residente e domiciliado na gleba PARANORTE – LINHA UNIÃO-, 

DALMIRO MAINATE RAMOS, brasileiro, solteiro, agricultor, residente e 

domiciliado na Gleba Paranorte, ODERLEI RODRIGUES DE LIMA, brasileiro, 

solteiro, de serviços gerais, residente e domiciliado na gleba Paranorte, 

LINHA UNIÃO-, E DEMAIS PESSOAS QUE SE ENCONTREM NAS ÁREAS DA 

AUTORA (OUTROS NÃO IDENTIFICADOS), expondo e requerendo de 

Vossa Excelência o que segue: I - Dos Fatos.DAS ÁREAS PERTENCENTES 

A AUTORA E DA POSSE INCIDENTE SOBRE AS MESMAS, E DO ESBULHO 

PRATICADO PELOS REQUERIDOS. 1 – Conspícuo magistrado ínclito 

julgador, a autora da ação é legitima possuidora dos seguintes imóveis:- 

A) uma área de terras contendo 1.743,4518 has, no lugar denominado de 

Rio das Antas I – Matrinchã. Atualmente no Município de Nova 

Bandeirantes, com os seguintes limites e confrontações: CAMINHAMENTO 

– A 1ª Estação, denominada de MP1, foi feita na mata comum com terras 

de Rui A. A. Maliska e Hans Zimmerli, daí seguimos o rumo magnético de 

84º 35´NE, aos 2.200,00 metros, fizemos a 2ª Estação e cravamos o MP2, 

comum com terras de requeridas por Rui A. A. Maliska e Elicio N. Zortéa, 

daí seguimos o rumo magnético de 06º 11`SW, limitando com terras de 

Elicio N. Zortéa, Zelmar Susin e José S. Damasceno, aos 6.910,00m, 

fizemos a 3ª Estação e cravamos o MP3, em terras de José S. Damasceno 

e Município de Juara, Mt; daí seguimos o rumo magnético de 88º 05`NW 

pelos limites de Juara, aos 3.715,00m, fizemos a 4ª Estação e cravamos o 

MP4; daí seguimos o rumo magnético de 06º 11`NE, pelos limites de 

Elizabete L. Toledo, os 1.911,00m, fizemos a 5ª Estação e cravamos o 

MP5; daí seguimos o rumo magnético de 83º 49´SE, limitando com terras de 

Hans Zimmerli; aos 1.550,00m, fizemos a 6ª Estação; daí seguimos o rumo 

magnético de 06º11`NE, pelos limites das terras de Hans Zimmerli e aos 

4.854,00m, encontramos o MP1, onde iniciou-se a demarcação deste lote. 

B) uma área de terras contendo 726,0200 hectares ( setecentos e vinte e 

seis hectares e duzentos centiares ) no lugar denominado “Rio das Antas 

II-Matrinchã”, atualmente neste município de Nova Bandeirantes, com os 

seguintes limites e confrontações: CAMINHAMENTO: A 1ª Estação foi feita 

na mata, denominada de MP1, com limites das terras de Leo Piva e Rui A. 

A. Maliska, daí seguimos ao rumo magnético de 84º35`NE, por terras 

requeridas por Rui A. A. Maliska e aos 1.580,00m, cravamos o MP2, daí 

seguimos o rumo magnético de 06º11`SW limitando com terras de Heliomar 

Klabunde e aos 4.854,00m, fizemos a 3ª Estação e cravamos o MP3, 

comum com terras de Heliomar Klabunde, daí seguimos ao rumo magnético 

de 83º49`NW, daí seguimos o rumo magnético de 83º49´NW, pelos limites 

das terras de Heliomar Klabunde e aos 1.550,00m fizemos a 4ª Estação e 

cravamos o MP4, daí seguimos o rumo magnético de 96º11`NE, limitando 

com terras de Elizabete L. Toledo e Leo Piva, aos 4.854,00m, encontramos 

o MP1 onde iniciou a demarcação deste lote. C) uma área de terras 

contendo 1.251,2541 hectares (mil duzentos e cinqüenta e um hectares, 

vinte e cinco ares e quarenta um centiares) denominada de “Fazenda 

Acarai”, situada na gleba “Matrinchã”, rodovia 208, km 260, município de 

Nova Bandeirantes, comarca de Alta Floresta neste Estado de Mato 

Grosso, de matrícula nº 1.987, no CRI da Comarca de Alta Floresta - MT, 

conforme cópia do título definitivo acostada a este pedido, possuindo os 

seguintes limites e confrontações: “MP1 –MP2: Rumo magnético de 83º 40’ 

SE e distância de 2.230,00 m, limitando com terras de Leo Piva; MP2 – MP3: 

Rumo magnético de 06º 20’ SW e distância de 5.530,00 m, limitando com 

terras de Emiliano G. da Silva Filho; MP3 – MP4: Rumo magnético de 87º 56’ 

NW e distância de 2.235,00 m, limitando com a linha divisória dos 

municípios de Alta Floresta e Juara; MP4 – MP1: Rumo magnético de 06º 

20’ NE e distância de 5.695,00 m, limitando com terras de Jose J. da Cruz. 

Resumo dos limites: NORTE: com terras de Leo Piva. SUL: com a linha 

divisória dos municípios de Alta Floresta e Juara. LESTE: com terras de 

Emiliano G. da Silva Filho. OESTE: com terras de Jose J. da Cruz. Ponto de 

amarração: O MP1 deste lote se encontra a 58.780,00 m da confluência 

dos Rios Capitão Costa Pinheiro e Juruena, ao rumo magnético de NW 52º 

01’ SE. Coordenada geográfica do MP1: latitude 10º 22’ 36” S, longitude 

57º 15’ 01” WGr. Matrícula nº 1.987 do livro de registro geral nº 2-I. 2- Que 

os imóveis acima adquiridos pela empresa autora da ação, somados, 

importam na totalidade de:- 3.720.7259 has, ou o correspondente a 

1.537.4900 alqueires na medida paulista, tal como demonstram os 

documentos acostados. Que os imóveis acima foram adquiridos pela 

empresa autora, no ano de 2000, e desde esta data mantém a posse dos 

referidos imóveis, cuja posse mansa e pacifica e reconhecida de todos, 

INCLUSIVE COM FORMAÇÃO DE PASTAGENS EM ÁREA DE 

APROXIMADAMENTE 758 HAS, CONFORME DEMONSTRA O CROQUI 

ACOSTADO, DEMONSTRATIVO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A 
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AUTORA, E OBJETO DA INVASÃO, NA SUA INTEGRALIDADE. Que a 

posse da autora sobre os imóveis em questão, somadas às posses de 

seus antecessores, datam de mais de 20 anos, e reconhecidas de todos 

os vizinhos e lindeiros dos imóveis em questão, CUJA POSSE MANSA E 

PACIFICA DESDE A AQUISIÇÃO, CUJAS AQUISIÇÕES SE DEU EM 

DECORRÊNCIA DE COMPRA FEITA VIA ESCRITURA PÚBLICA, TODAS 

AQUI ACOSTADAS. 3- Que a autora possui sobre parte dos imóveis, área 

formada em pastagens aptas ao apascentamento de bovinos, e 

agricultura. Que as áreas formadas em pastagens, atingem o montante de 

aproximadamente 758 has, tal como demonstra a FOTO SATÉLITE AQUI 

ACOSTADA, RECENTEMENTE TIRADA, DEMONSTRANDO AS ÁREAS 

PERTENCENTES A AUTORA, DEMONSTRANDO AS ÁREAS DE 

PASTAGENS FORMADAS PELA EMPRESA AUTORA, SENDO QUE TODAS, 

OBJETO DA INVASÃO PELOS REQUERIDOS DA AÇÃO. Que todos os 

imóveis são anexos um ao outro e perfeitamente individualizado e 

demarcado no solo, EXATAMENTE NO LOCAL, ONDE SE ENCONTRAM, 

neste Município e Comarca, fato que em desejando poderá ser constatado 

por Vossa Excelência. Que todos os anos, a autora via os seus 

prepostos, LIMPAM AS DIVISAS E PICADAS INCIDENTES SOBRE OS 

IMÓVEIS DECLINADOS, E MANTÊM SOBRE OS MESMOS A POSSE MANSA 

E PACIFICA ATÉ ENTÃO, VALE DIZER ATÉ A CHEGADA DOS 

REQUERIDOS DA AÇÃO, QUE SE INTITULAM “LIDERES” DE UM GRUPO DE 

“SEM TERRA”. II- DO ESBULHO PRATICADO PELOS REQUERIDOS DA 

AÇÃO SOBRE AS ÁREAS ACIMA DECLINADAS PERTENCENTES A 

AUTORA DA AÇÃO. Conspícuo Magistrado, inclito julgador em data 

aproximada de meados do mês de agosto do ano em curso (2005), a 

autora da ação, via os seus prepostos, tomaram conhecimento de que os 

requeridos, que se intitulam representantes de UM GRUPO DE “SEM 

TERRA”, estariam planejando invadirem os imóveis pertencentes à autora, 

e acima declinados, tendo os prepostos da autora passado a vigiar mais 

de perto os imóveis, em decorrência das “ameaças” de invasões. Que os 

líderes do chamado grupo de “sem terra”, são membros de uma 

denominada “ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUDORES DA LINHA 

UNIÃO”, termo desta Comarca, cuja cópia da referida ASSOCIAÇÃO, vai 

aqui acostada, para melhor análise dos fatos por parte de Vossa 

Excelência, na apreciação da presente querela. Que os membros da 

citada ASSOCIÇÃO, vale dizer, a sua Diretoria, relacionada nesta peça, 

são as pessoas, que lideram a citada invasão às áreas de posse d autora 

da ação, aqui definidas na FOTO SATÉLIDE E DEMONSTRADA À VOSSA 

EXCELÊNCIA. QUE OS IMÓVEIS EM QUESTÃO, FORAM TODOS 

MARCADOS COM PICADAS DE INVASÃO, E ASSENTADO SOBRE OS 

MESMOS VÁRIAS PESSOAS E FAMILIAS, TUDO À MANDO E 

DETERMINAÇÃO DOS REQUERIDOS DA AÇÃO. Que em data de 31 de 

agosto do ano em curso, FOI CONFECCIONADO O BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA, aqui acostado, cujo boletim de ocorrência, assim consta:- 

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA 

PÚBLICA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DELEGACIA MUNICIPAL DE 

JUARA...HISTÓRICO. Comparece nesta Delegacia de Policia o comunicante 

acima mencionado para informar-nos que o mesmo é responsável por uma 

área de terra pertencente a empresa acima citada sendo esta área com a 

extensão e localidade constantes nos documentos anexos e que na data 

aproximadamente quinze dias atrás a mencionada área viera a ser 

invadida por varias pessoas; que na data de 22/08/05 o comunicante 

esteve na mencionada área para averiguar as divisas no que depara-se 

com “picadas” que cortava entre meio a mesma área; que o comunicante 

percebeu que era fruto de invasão a mencionada “picada”; que na data de 

26/08/05 o comunicante novamente esteve no local no que viera adentrar 

nas mesmas “picadas” e percebeu que havia vários lotes, dentro da 

mesma área, “cortados” prontos para invasão; que o comunicante não 

chegou a conversar com ninguém pois que nas datas em que lá esteve 

não havia ninguém; diante do exposto comunica esta autoridade para que 

surta os efeitos legais; a alegação dos fatos é de inteira responsabilidade 

civil e criminal do comunicante ( Art. 299 do C.P.B.). Ocorre nobre julgador, 

de que, recentemente, a autora da ação, veio a tomar conhecimento de 

que os seus imóveis aqui descritos, foram todos “cortados”, com picadas 

e divisoras, típicas de invasão, visando o assentamento das pessoas 

desrespeitadoras da posse alheia, fato que poderá ser facilmente 

constatado por Vossa Excelência. Que recentemente, aproximadamente 

em meados de novembro do ano em curso (2005), a autora encaminhou à 

área acima descrita, agrimensor, visando a feitura do 

GEOREFERENCIAMENTO, obrigatório em decorrência de determinação 

legal, sendo que os requeridos além das pessoas lá colocadas pelos 

mesmos, ALÉM DOS PRÓPRIOS, IMPEDIRAM O AGRIMENSOR DE 

ADENTRAR ÀS AREAS DESCRITAS ACIMA, PERTENCENTE A AUTORA, 

CUJAS ÁREAS NA POSSE DA AUTORA, POR MAIS DE 20 ANOS, 

SOMADAS ÀS POSSES DE SEUS ANTECESSORES. Que na verdade, as 

áreas da autora, ENCONTRAM-SE COM VÁRIAS PESSOAS ASSENTADAS 

POR CONTA DOS REQUERIDOS DA AÇÃO, SENDO CERTO TAMBÉM, DE 

QUE OS IMÓVEIS DA AUTORA, FORAM TODOS “RETALHADOS” POR 

PICADAS DE INVASÃO, E NOS IMÓVEIS FORAM “ASSENTADOS”, VÁRIAS 

PESSOAS, DENTRE ELAS OS REQUERIDOS DA AÇÃO, VERDADEIROS 

LÍDERES DA INVASÃO DECLINADA. Que os requeridos da ação, e 

pessoas ali alojadas pelos mesmos, já estão transitando pelas áreas de 

pastagens – (ONDE ENCONTRAM-SE OS SEMOVENTES DA EMPRESA), 

onde o preposto desta, DE MEDO, NÃO MAIS ESTÁ INDO OBSERVAR O 

REBANHO, FACE AS VÁRIAS AMEAÇAS JÁ FEITAS, E IMPEDIMENTO DA 

ADMINISTRAÇÃO DO GADO PELOS REQUERIDOS DA AÇÃO, E DEMAIS 

PESSOAS QUE LÁ SE ENCONTRAM. Portanto nobre judicante, não existe 

mais ameaças de invasão, mas sim, a invasão já ocorrera, de forma 

contundente e concreta, pelo assentamento nos imóveis da autora dos 

requeridos, e de outras pessoas ali instaladas pelos mesmos, cujos 

imóveis de posse da autora, demonstrado no mapa satélite acostado. 

Outra solução nobre julgador, não resta a empresa requerida, A NÃO SER, 

SOCORRER-SE A JUSTIÇA DE SUA TERRA, EVITANDO ATÉ MESMO 

FAZER USO DO CHAMADO “DESFORÇO IMEDIATO”, PERMITIDO POR LEI, 

EVITANDO ASSIM, CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVES, NÃO DESEJADAS 

POR HOMENS DE BEM. Os fatos aqui narrados nobre judicante, tiveram 

inicio aproximadamente am agosto do ano em curso (2005), sendo que a 

invasão definitiva nos imóveis, com assentamento no solo, veio a ocorrer 

no mês de novembro de 2005, conforme demonstram os documentos 

acostados, BOLETIM DE OCORRENCIA, FOTOGRAFIAS TIRADAS PELA 

DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA DE JUARA, ETC. PORTANTO NOBRE 

JULGADOR, O ESBULHO É FATO CONCRETO, QUE PODERÁ SER 

CONSTATADO POR VOSSA EXCELÊNCIA VIA OS MEIRINHOS DESTE 

JUIZO, É O QUE DESDE LOGO REQUER DESTE JUIZO, ONDE A AUTORA 

COLOCA À DISPOSIÇÃO DE VOSSA EXCELÊNCIA OS RECURSOS QUE SE 

FIZEREM NECESSÁRIOS PARA TANTO. III- DA LEI. O artigo 926 da lei 

instrumental civil, no que tange aos fatos articulado pela autora, assim 

reza, senão vejamos: Art.926- CPC- O possuidor tem direito a ser mantido 

na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Ora no 

vertente caso, a autora da ação, legitima possuidora dos imóveis em 

questão, data vênia, possui o direito de ser REINTEGRADA NA POSSE 

DOS SEUS IMÓVEIS, INDEPENDENTE DE QUAISQUER OUTRAS 

JUSTIFICATIVAS, mesmo porque, a onde de invasões de terras, é fato 

comum e constante nesta região, fatos estes de conhecimento público e 

notório. IV – DA JURISPRUDÊNCIA. A jurisprudência no vertente caso 

nobre julgador, pacifica e dominante, tem entendido da necessidade de se 

conceder a proteção possessória reclamada em casos semelhantes, 

senão vejamos o entendimento jurisprudencial:- AÇÃO POSSESSÓRIA – 

Reintegração de Posse – Invasão coletiva em propriedade particular por 

integrantes do Movimento dos “sem teto” – Liminar negada pelo Juiz com 

fundamento no principio da função social da propriedade – 

Inadmissibilidade se presentes todos os pressupostos legais para a sua 

concessão – Norma do art.5º, XXIII, da CF que não pode ser aplicada 

discricionariamente pelo Magistrado, segundo seus critérios subjetivos de 

Justiça, mas sim em estreita conformidade com a lei. Ementa da redação: 

Comprovada a invasão coletiva em propriedade particular por integrantes 

do movimento dos “sem teto”, não pode o juiz, com fundamento no 

principio da função social da propriedade, nega liminar de reintegração de 

posse se presentes todos os pressupostos legais para a sua concessão, 

pois a norma insculpida no artigo 5º, XXIII, da CF não pode ser aplicada 

discricionariamente pelo Magistrado, segundo seus critérios subjetivos de 

Justiça, mas sim em estrita conformidade com a lei. REVISTA DOS 

TRIBUNAIS 767/274. V – DO PEDIDO. Pelo principio da fungibilidade das 

ações possessórias, requeiro deste juízo, que caso a situação descrita 

nesta peça vestibular, seja OUTRA, DIFERENTE DA AQUI NARRADA, por 

ocasião da concessão da liminar, ou da realização de justificação prévia 

na forma da lei, ou de constatação por parte deste Juízo, que Vossa 

Excelência, receba a presente na forma que entender compatível :- AÇÃO 

DE MANUTENÇÃO DE POSSE OU INTERDITO PROIBITÓRIO, OU ATÉ 

MESMO MANTENDO-SE A PRESENTE COMO AFORADA:- AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. - face os fatos aqui 

articulados, a autora da ação, requer de Vossa Excelência, a concessão 

inaldita altera pars, e sem intimação/citação e oitiva da partes ex-advesa, 
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de LIMINAR DE REITENGRAÇÃO DE POSSE, SOBRES OS IMÓVEIS 

DESCRITOS NESTA PEÇA, ITEM I, 1- letras A, B e C, a ser cumprido com 

auxilio policial acompanhado dos meirinhos de Vossa Excelência, retirando 

da área todas as pessoas que lá se encontram, e ali alojadas pelos 

requeridos da ação, que se intitulam lideres de “MOVIMENTO DOS SEM 

TERRA”, e reintegran do na posse dos imóveis a autora da ação. - em 

quaisquer caso de concessão da medida liminar, com ou sem justificação 

prévia, e também com o julgamento do mérito da questão, requeiro de 

Vossa Excelência a fixação de pena pecuniária, na ordem de R$ 5.000,00 

– cinco mil reais por dia, em caso de descumprimento ou desobediência da 

ordem judicial. - caso Vossa Excelência, assim não entenda, ou seja:- da 

concessão de liminar inaldita altera pars, requeiro, COM URGÊNCIA, CASO 

SEJA ESTE O ENTENDIMENTO DE VOSSA EXCELÊNCIA, de designação de 

audiência de JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA, na forma da lei, ouvindo 

testemunhas a serem apresentadas rol em tempo oportuno pela autora da 

ação. Designada audiência de justificação prévia, e procedido a oitiva das 

testemunhas na forma da lei, REQUEIRO A CONCESSÃO DA LIMINAR 

ALMEJADA, determinando Vossa Excelência a expedição de MANDADO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, incidente sobre os imóveis descritos no 

item I, 1-, letras A,B e C da peça vestibular, cuja mandado de liminar de 

reintegração de posse, requeiro que seja cumprido, com reforço policial 

militar, retirando da área da autora, já descrita, todas as pessoas que lá se 

encontram e foram alojadas pelos requeridos da ação, que se intitulam 

líderes de um “MOVIMENTO DOS SEM TERRA”, E DE UMA ASSOCIAÇÃO 

DENOMINADA DE PEQUNEOS PRODUTORES DA LINHA UNIÃO, e nela 

REINTEGRANDO A AUTORA DA AÇÃO, tudo por ser medida de direito e 

de Justiça. - após requeiro a citação de todos os requeridos da ação, para 

que, em desejando contestem a presente na forma da lei, tudo com as 

advertências contidas nos artigos 285 – 319 da lei instrumental civil. - 

contestada ou não, requeiro de Vossa Excelência, que a presente ação 

seja julgada totalmente procedente na forma da lei, para tornar a liminar 

caso deferida, em DEFINITIVA, incidente sobre todos os imóveis 

declinados nesta peça, e de posse da autora da ação, ITEM I, 1- LETRAS 

A,B e C, e que a ação aqui aforada seja julgada pelo mérito, com a 

finalidade de ser a autora da ação, de uma vez por todas, reintegrada na 

posse dos imóveis que lhes pertencem, e descritos no item I, 1-, letras A,B 

e C da peça vestibular. - requeiro ainda de Vossa Excelência, de que 

todas as benfeitorias feitas pelos requeridos, ou pessoas alojadas nos 

imóveis pelos mesmos, SEJAM DESFEITAS, OU SEJA, a autora requer o 

desfazimento de toda e quaisquer benfeitorias edificadas nos imóveis 

pelos requeridos, seus prepostos, ou pessoas alojadas nos imóveis pelos 

mesmos (requeridos) em detrimento da posse da autora. - requeiro ainda a 

condenação dos requeridos em perdas e danos, na ordem de R$ 

100.000.00 – cem mil reais, devidamente corrigido na forma da lei, em 

decorrência dos prejuízos causados e dos atos ilegítimos e ilegais 

praticados pelos requeridos da ação, sobre os imóveis de posse e 

pertencentes à autora desta. - requeiro em quaisquer casos, a 

condenação dos requeridos da ação, em custas, despesas processuais, 

e honorários advocatícios, estes na base usual de 20% sobre o valor da 

causa, e demais ônus da sucumbência, tudo por ser medida de direito e de 

Justiça. - protesta provar o alegado por todos os meios de provas em 

direito permitidas, sem exclusão de nenhuma delas, em especial a prova 

testemunhal, documental, pericial e outras necessárias ao deslinde da 

causa. Requer desde logo o depoimento pessoal dos requeridos da ação, 

sob pena de confesso, fazendo constar tal advertência por ocasião da 

expedição dos mandados respectivos. Atribui-se ao feito o valor de R$ 

200.000,00 – duzentos mil reais - para efeitos de alçada.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de embargos de declaração opostos 

por AGOSTINHO GARCIA RESENDE, TIAGO NEVES, SANDRISMAR 

PERERIRA SOBRINHO, APARECIDA LUCIA DE PAULA, às fls. 1.201/1.206 

contra a decisão de fls. 1.189/1.193.Afirmam os embargantes que a 

decisão é omissa pois não teria sido mencionado o tamanho da área a ser 

reintegrada.À fl. 1.211, foi certificada a tempestividade do recurso.À fl. 

1.213, a parte autora requereu o cumprimento da liminar sobre todas as 

áreas, vez que, em sede de apelação foi reformada a decisão nos 

embargos de terceiro de Código 356835 – Numeração Única 

26733-19.2008.811.0041.Juntou ainda cópia do acórdão proferido na 

apelação 85460/2017, que reformou a sentença, conforme fls. 

1.214/1.232.Às fls. 1.233/1.237, os embargados manifestaram-se pela 

rejeição dos embargos de declaração, pois não há omissão a ser 

sanada.Às fls. 1.263/1.269, os réus manifestaram-se no feito, requerendo 

a extinção do processo sem resolução do mérito, requerendo a exclusão 

do polo passivo, juntando novos documentos às fls. 1.270/1.304.Às fls. 

1.305/1.306, a parte autora informou a distribuição da Carta Precatória na 

comarca de Nova Monte Verde para o cumprimento da liminar.Às fls. 

1.307/1.308 o Ministério Público opinou pela rejeição do recurso, pela 

ausência de omissão na decisão, bem como opinou favoravelmente à 

extensão da liminar sobre a área que anteriormente havia sido excluído.Os 

autos vieram conclusos.Decido.Sendo tempestivos, recebo os presentes 

Embargos de Declaração para discussão.Infere-se dos argumentos 

expostos que os embargantes na realidade não pretendem sanar qualquer 

omissão, porque, a decisão de fls. 1.189/1.193, delimita exatamente as 

áreas sobre as quais estava sendo deferido o revigoramento da 

liminar.Claramente não se tratam de Embargos de Declaração opostos nos 

termos do artigo 1.022 do CPC, ainda que se fale em efeitos 

modificativos.Assim, entendo que os embargos de declaração ofertados 

se tratam de mero inconformismo da embargante o que é inadmissível pela 

jurisprudência firmada pelo Tribunal de Justiça, conforme vejamos acórdão 

neste sentido:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — RENOVAÇÃO DO 

JULGAMENTO — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com 

transcrição de excertos do acordão embargado, que foram analisados os 

pontos sobre os quais a Câmara devia se pronunciar, inexiste omissão a 

ser suprida. É pressuposto para a viabilidade do recurso que a 

contradição seja detectada no próprio ato decisório. Os embargos de 

declaração não se destinam a propiciar ao órgão julgador a renovação do 

julgamento da causa, ante o inconformismo da parte, porque [...] não se 

revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – 

a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, 

omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o 

julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. [...]. (STF, 

Segunda Turma, RMS 29193 AgR-ED, relator Ministro Celso de Mello, DJe 

19/2/2015). Recurso não provido. (ED 26750/2016, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no 

DJE 04/04/2016).Desta feita, REJEITO os embargos de declaração 

ofertados pelos embargante, uma vez que, não há omissão, a ser 

corrigida na sentença de fls. 1.520/1.527.1.Da alegação de nulidade e 

pedido de exclusãoCom relação aos pedidos formulados às fls. 

1.263/1.269, vejo que não comporta deferimento.Isto porque, trata-se de 

demanda coletiva, em que não é possível a identificação e citação pessoal 

de cada um dos invasores, sob pena de impossibilidade de 

prosseguimento das demandas coletivas.Prevendo tal situação o Código 

de Processo Civil atual, incluiu em corpo, entendimento já consolidado dos 

tribunais superiores quanto à desnecessidade de identificação de cada 

um dos réus.Assim dispõe o CPC:Art. 554.A propositura de uma ação 

possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido 

e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos 

estejam provados.§ 1º No caso de ação possessória em que figure no 

polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal 

dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos 

demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se 

envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da 

Defensoria Pública.§ 2º Para fim da citação pessoal prevista no § 1o, o 

oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se 

por edital os que não forem encontrados.§ 3º O juiz deverá determinar que 

se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1o e dos 

respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de 

anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do 

conflito e de outros meios.Foi expressamente determinado às fls. 

1.189/1.193, a expedição de edital de citação dos réus que não fossem 

encontrados pelo oficial de justiça.Soma-se ainda o fato de, curiosamente, 

os réus se apresentarem nos autos e requererem a sua exclusão do polo 

passivo da demanda, antes mesmo de terem sido citados pelo oficial de 

justiça.Desta forma, indefiro os pedidos formulados às fls. 1.263/1.269 de 

exclusão do polo passivo, vez que os autos ainda se encontram em fase 

inicial de citação por edital, e, todos aqueles que estiverem na área em 

litígio deverão integrar o polo passivo da demanda. 2.Do pedido 

assistência da Associação Comunitária Rural UniãoVerifico que a decisão 

de fl. 1.175 inadmitiu a assistência da Associação Comunitária Rural União, 

por terem sido julgados procedentes os Embargos de Terceiro de Código 

356835 – Numeração Única 26733-19.2008.811.0041, que integralmente 

reformada em sede apelação, conforme consta no acórdão juntado às fls. 

1.214/1.232.Não subsistindo mais a decisão que motivou a sua inadmissão 

nestes autos, e considerando que as associações muitas vezes facilitam 
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e organizam a compreensão dos conflitos possessórios, entendo de 

extrema relevância a sua participação no feito até mesmo para evitar que 

interessados ou ocupantes da área fiquem foram do litígio.Portanto, 

CHAMO O FEITO À ORDEM, para o fim de admitir a Associação 

Comunitária Rural União, como assistente litisconsorcial nos termos do 

artigo 124 do CPC.3.Do pedido de extensão da liminarCom relação à 

extensão do cumprimento da liminar, formulado pela parte autora à fl. 

1.213, vejo que cabe deferimento do pedido. Isto porque, a sentença que 

havia excluído a área defendida nos embargos de terceiro de Código 

356835 – Numeração Única 26733-19.2008.811.0041, foi integralmente 

reformada em sede apelação, conforme consta no acórdão juntado às fls. 

1.214/1.232.4.Da necessária suspensão do feito até a citação dos 

réusCompulsando os autos, verifico que tramitam desde o ano de 2005, 

sem que efetivamente tenha saído da fase inicial.Isto porque, a parte 

autora preocupa-se, tão somente, com relação aos cumprimentos de 

liminares e não dá efetivo andamento ao feito, com a publicação de editais, 

para que possa sair da fase de citação.Às fls. 1.189/1.193, precisamente 

em 23/05/2017, este juízo chamou a atenção ao fato de que decorridos 

mais de 12 anos de trâmite processual, ainda não havia se efetiva a 

citação dos réus. Pois bem, decorrido quase um ano, a parte autora 

continua ignorando sua obrigação em providenciar a citação dos réus 

para que possam apresentar a sua defesa, correndo risco de perecer o 

seu direito e mesmo impedindo que se instale o contraditório e que se 

chegue ao julgamento do mérito.Vale ressaltar que o Código de Processo 

Civil é claro ao dispor que para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu:Art. 239.Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.Além 

disso o art. 240, em seu parágrafo segundo é claro em dispor sobre a 

obrigação da parte autora em viabilizar, no prazo de 10 dias, as 

providências necessárias para a citação, sob pena de não haver 

interrupção da prescrição:Art. 240.A citação válida, ainda quando 

ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a 

coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 

e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).§ 1o A 

interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, 

ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) 

dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de 

não se aplicar o disposto no § 1o.§ 3o A parte não será prejudicada pela 

demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.Portanto, 

considerando que a parte autora não providenciou a citação por edital até 

o momento, DETERMINO a imediata suspensão do feito até que comprove 

que promoveu a citação por edital determinada. 5.Determinações:1.Desta 

forma, determino a SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO REVIGORAMENTO 

DA LIMINAR deferido às fls. 1.189/1.193 e concedo à parte autora o prazo 

de 15 para que providencie a citação por edital, tal como determinado, sob 

pena de extinção do feito.2.Oficie-se, COM URGÊNCIA, ao juízo deprecado 

e ao Comitê de Conflitos Fundiários para que suspendam o cumprimento 

da ordem até que a parte autora cumpra a determinação supra.3.Com a 

demonstração da publicação dos editais, retome-se o cumprimento da 

decisão, conforme as determinações a seguir: a.Defiro o pedido formulado 

pela parte autora, e determino a extensão do cumprimento da liminar sobre 

as áreas a seguir delineadas:I.Área de 1.743,4518 hectares, no lugar 

denominado Rio das Antas I – Matrinchã, conforme fls. 291/293;II.Área de 

726,0200 hectares, no lugar denominado Rio das Antas II – Matrinchã, 

conforme fls. 347/349;III.Área de 1.251,2541 hectares, no lugar 

denominada Fazenda Acarai, conforme fls. 227/229.b.Oficie-se ao juízo da 

comarca de Nova Monte de Verde, para que seja cumprida a liminar sobre 

toda a área, a fim de evitar nova carta precatória, 4. Decorrido o prazo de 

30 dias, caso a parte autora não tenha comprovado a publicação do edital 

de citação, intimem-se os réus que já fazem parte da ação, para requerer 

o que de direito e, após, remeta-se ao Ministério Público, para que possa 

ofertar o seu parecer.5. Em havendo a citação por edital, após o 

cumprimento do item 3 acima, cumpra-se o item “c” da fl. 1.193.Cumpra-se 

com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JEFFERSON LUIZ DE 

SOUZA, digitei.

Cuiabá, 03 de abril de 2018

Alexandre Venceslau Pianta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 382742 Nr: 19056-98.2009.811.0041

 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: MARAVAI MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS 

DA GLEBA SANTO EXPEDITO DO MUN. DE CLÁUDIA-MT, MARIA LUZIA 

FERREIRA DA SILVA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS., VAMIL DE MOURA COSTA, VALCEDI JEREMIAS 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - 

OAB:6071A

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

FUNDIÁRIO - OAB:, MÁRCIA CRISTINA AP. TADEU NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:1319/TO

 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, intimem-se as partes para que cada 

uma deposite 50% do valor integral cobrado no prazo de 15 (quinze) dias, 

se concordes, ou manifeste sua eventual discordância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 949562 Nr: 60046-58.2014.811.0041

 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: ROSÂNGELA MARIA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEMES, ELPIDIO DE TAL, CARLOS EMILIO 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, BRUNA ELISA PERON - OAB:14.604, ELAINE 

LEITE DE MOURA - OAB:16.991/MT, GRACIELA TOBIAS DAMASCENO 

E SILVA - OAB:17.022, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

Considerando que somente às fls. 99/101 foi expedido o edital de citação, 

tendo sido publicado conforme fl. 102 e à fl. 104, foi certificado o 

transcurso do prazo da citação por edital, determino nova abertura de 

vistas à Defensoria Pública para ofertar defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 764718 Nr: 17373-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGO CARLOS DE ALMEIDA, STAEL FELIX DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAUROZINHO SEBASTIÃO DO PRADO

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

FUNDIÁRIO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739/MT, UFMT/NPJ - NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

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

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

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

tomar ciência do despacho/decisão abaixo transcrito: Vistos.

1- Encaminhe-se os autos à Defensoria Pública e após ao Núcleo de 

Práticas Jurídicas da Universidade Federal de Mato Grosso para 

apresentar razões finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 885006 Nr: 19854-83.2014.811.0041

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

 PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES SOARES

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

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

OAB:9841

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

OAB:OAB/MT 10.129

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

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

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

manifestar o que entender o que de direito, em 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 843153 Nr: 47092-14.2013.811.0041

 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: OLEMAR AUGUSTO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE TAL, NIVALDO PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT, RERISON RODRIGO BABOSA - OAB:9.578-B

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

A audiência de instrução designada para esta data restou prejudicada, 

ante a informação da Defensoria Pública que atua neste Juízo 

Especializado que no período de 02 a 07 de abril do corrente ano estaria 

participando do Projeto Ribeirinho Cidadão XI edição e o substituto legal em 

usufruto de férias.

Assim, redesigno a audiência de instrução para o dia 05/07/2018 às 

16h30min.

1. INTIMO o autor, neste ato, através do seu advogado da nova data para 

a audiência.

2. INTIME-SE o autor, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal 

conforme determinado no item 5 da decisão de fls. 56/56verso e com as 

advertências legais.

3. INTIME-SE o réu, via edital, conforme pleiteado pela Defensoria Pública 

às fls. 68/69 da nova data da audiência e para comparecer à referida para 

prestar depoimento pessoal, com as ressalvas legais. Prazo de 10 (dez) 

dias.

4. Dê ciência à Defensoria Pública da nova daya da audiência, mediante 

remessa dos autos

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037634-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SANTOS DA COSTA ARRUDA (AUTOR)

I. D. C. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

MARIA ALICE MALHEIROS OAB - MT22773/O (ADVOGADO)

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037444-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE CAMPOS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO)

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022070-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SOUZA COUTINHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB - MT0004678A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Id. 10592650 a Id. 10592817, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035151-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036776-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA ATAIDE DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034225-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON DE ABREU SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371/O (ADVOGADO)

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. 
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(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025968-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE MAES PENIEL ELSHADAY (EXECUTADO)

RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 10779483 e 12779547 – 

juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020213-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT0007530A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037635-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021015-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Ids. 12558452 ao 12558505, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006862-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JOSEFA BARROS DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 10466607 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002398-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOAO BATISTA SEBA OAB - 621.727.511-20 (REPRESENTANTE)

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)

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003905-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UILAMI DOS SANTOS SILVA (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 AUTORA 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca das 

petições (Id. 12812400) e documentos, postulando o que entender de 

direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001806-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLEY ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 18 de 517



REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 10531418 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011965-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER ROBERT DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 10542113 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014657-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILTO MARTINS DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais – Certidão Id. 10571064 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000606-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JORGE RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033564-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019020-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO PORTILHO SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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

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

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca das 

petições (Id. 12119300 e Id. 12119315) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022392-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA VIEIRA (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:

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 AUTORA 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca das 

petições (Id. 12436091 a Id. 12436096) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015120-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONAIR DE MELO FILHO (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:

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 10 (dez) dias, manifestarem acerca das 

petições (Id. 12433498 a Id. 12657276) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016701-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DEVANICA FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

K. G. F. H. (REPRESENTADO)

 

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.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015995-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINA VENANCIO DE ALBUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018659-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIBEIRO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038546-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BARBIERO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010669-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITIANE SANTANA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GADELHA LEMPP OAB - MT19557/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010669-62.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 18.396,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CLEITIANE SANTANA PIRES Parte Ré: REQUERIDO: L. A. M. 

FOLINI COBRANCAS - ME Vistos. Emende a parte autora a sua petição 

inicial, com a indicação de quais os bancos de dados em que o seu nome 

estaria negativado, acostando aos autos os comprovantes de tais 

negativações, uma vez que o documento de id 12842972 está com erro, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril 

de 2018. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003041-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR FERNANDES DE SOUZA OAB - SP402887 (ADVOGADO)

RAFAEL PIMENTEL RIBEIRO OAB - SP259743 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA GUARDA LTDA (REQUERIDO)

EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS DARSIE DA MOTTA OAB - RS66715 (ADVOGADO)

PAULO ALEXANDRE GERSTNER OAB - RS35194 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003041-22.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. REQUERIDO: 

TRANSPORTADORA GUARDA LTDA, EXPRESSO DAERA TRANSPORTES 

LTDA - EPP Vistos. A requerente compareceu nos autos comunicando a 

desistência da oitiva da testemunha, bem como requerendo o retorno da 

missiva para Comarca de origem (id.12617392). Desta feita, devolva-se à 

missiva ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observadas as 

providências pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000916-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI LEITUN PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000916-81.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DAVI LEITUN PEREIRA RÉU: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE 

SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos. Diante da certidão de 

(id. 12857218), redesigno a audiência de conciliação para o dia 

25.06.2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação, que será 

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

Capital, localizada neste Fórum. Intimem-se as partes com as mesmas 

considerações da decisão id. 11773258 pág. 01/03. Às providências. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025504-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLE COUTINHO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANNE AMELIA CORREA DE SOUZA FERNANDES OAB - MT7716/O 

(ADVOGADO)

THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO OAB - MT10449/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 158852 Nr: 11070-69.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINA MARIA AUXILIADORA GOMES, MIRIAM 

GLÓRIA SALAS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15398, MIGUEL JUARES RAMIRO ZAIM - 

OAB:4.656/MT, PAULO PIAGENTINI DE SOUZA - OAB:13.930, THIAGO 

RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT, EURICO DE CARVALHO - OAB:1.075-A/MT, OMAR 

KHALIL - OAB:11.682/MT, VICENTE FERREIRA GOMES - OAB:1926-A, 

WILLIAN KHALIL - OAB:OABMT 6.487

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para 

juntada da matricula atualizada do imóvel penhorado, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 372300 Nr: 9070-23.2009.811.0041

 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: CASTOLDI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM2 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 

PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 402559 Nr: 34598-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJG, CSF, SOD, LDGST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA 

- OAB:13741/MT, DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 3626, NYLTER APARECIDA FERREIRA FABRIS - 

OAB:4401

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031458 Nr: 37475-59.2015.811.0041

 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: BENEDITA NASCIMENTO DE SOUZA

 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:

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328908 Nr: 1364-23.2008.811.0041

 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: CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALESSANDRO RIBEIRO 

DOS SANTOS - OAB:6.894/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT

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

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANDRÉ CAVALCANTE DE ANDRADES, para 

devolução dos autos nº 1364-23.2008.811.0041, Protocolo 328908, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1169979 Nr: 40170-49.2016.811.0041

 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: VALDEIR COSTA DE ASSIS

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

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

OAB:20.957-O

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

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fl. 194 no que tange à expedição de alvará em 

favor da parte autora para levantamento do montante disponibilizado à fl. 

190, conforme dados bancários declinados à fl. 196.

Após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 453711 Nr: 25425-74.2010.811.0041

 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: VISART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIMÁRCIA DA GUIA N. 

PINHEIRO KOECH - OAB:12186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Código 453711

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 259/262).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.
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Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Abril de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 929611 Nr: 49078-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARYANNE DE ARRUDA SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 929611

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 98/102).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Abril de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 840197 Nr: 44614-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GUALBERTO CABRAL NETO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA BROOKFIELD MB 

EMPREEND. IMOBIL. S/A, URBANA OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, LAURA PATRÍCIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9.217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA CRUZ - 

OAB:16.377 MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Código 840197

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 328/339).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Abril de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 947017 Nr: 58577-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA MARIA ARAUJO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO LUIS RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, DAIENE CRISTINA DUARTE - OAB:19248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO RODRIGUES - 

OAB:4.340-B

 Código 947017

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 172/186.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, certificado o trânsito em julgado, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 19 de Abril de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 858666 Nr: 599-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASILIO PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORREA - OAB:14271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 858666
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Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 98/102).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Abril de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1116295 Nr: 17152-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR OLIVEIRA 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:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuarem o recolhimento dos honorários periciais, consoante decisão de 

fls. 75/76. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 746103 Nr: 43286-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NORTE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENE COSTA MARQUES, ODENEY 

MIGUEL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT, FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - 

OAB:18798/MT, GABRIELA BENINE SALÍCIO - OAB:18244/MT, LUIZ 

AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, RODOLFO 

RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODENEY MIGUEL DE ARRUDA - 

OAB:2318/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 746103 Nr: 43286-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NORTE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENE COSTA MARQUES, ODENEY 

MIGUEL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT, FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - 

OAB:18798/MT, GABRIELA BENINE SALÍCIO - OAB:18244/MT, LUIZ 

AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, RODOLFO 

RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODENEY MIGUEL DE ARRUDA - 

OAB:2318/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 407269 Nr: 39436-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RAMOS RODRIGUES

 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: FERNANDO PASINI - 

OAB:8856/MT

 Processo n. 39436-30.2009.811.0041

Código 407269

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

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).

Defiro, ainda, a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado segue em 

anexo.

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, inclusive, sobre o resultado da consulta ao RENAJUD, 

requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de abril de 2.018.

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010375-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010375-10.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.010,57; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE 

ÁGUA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

AUXILIADORA ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

MARIA AUXILIADORA ANDRADE ajuizou a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face da CAB 

CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E 

ESGOTO, pretendendo, liminarmente, a suspensão da cobrança de valor 

na fatura do mês de dezembro de 2017 decorrente de multa por suposta 

irregularidade no hidrômetro da sua residência (matrícula n. 467738-2). É o 

breve relato. Decido. Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. 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 através do documento de id 12796360, que no mês 

de dezembro de 2017 houve a cobrança de valor referente a multa 

imposta por suposta irregularidade no hidrômetro instalado em sua 

residência, de maneira que o corte do fornecimento de água por tal motivo 

se afiguraria ilegítimo, consoante jurisprudência pacífica do colendo 

Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, foi possível verificar o 

perigo de dano, uma vez que vez que o corte de água acarreta 

excessivos prejuízos e transtornos, pois a água é serviço público 

essencial ao cidadão. 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 a suspensão da 

exigibilidade da fatura do mês de dezembro de 2017, em que inserida a 

multa em discussão, e, consequentemente, que a parte ré restabeleça o 

fornecimento de água na residência da autora, da matrícula n. 467738-2, 

até o deslinde deste feito, sob pena de aplicação de multa cominatória 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de 

descumprimento injustificado, limitada ao patamar de 10.000,00 (dez mil 

reais). Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o 

dia 25/06/2018, às 10:00 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 03 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, 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, 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 335, I). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 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, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se, com a 

urgência que o caso requer. Cuiabá, 20 de abril de 2018. Emerson Luís 

Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição [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: 1008674-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEPTR ALENCAR BENITES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008674-14.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.476,56; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: KLEPTR ALENCAR BENITES Parte Ré: RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. KLEPTR 

ALENCAR BENITES ajuizou a presente “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” em face da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pretendendo, liminarmente, a cominação à ré da obrigação 

consubstanciada na fiscalização e tomada de providências quanto a 

ocorrência de furto de energia elétrica por seu vizinho junto à sua UC – 

Unidade Consumidora n. 6/890082-1, instalada em sua residência, dando 

ensejo a consumo não condizente com a sua real demanda. É o breve 

relato. Decido. Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. 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, através do boletim de ocorrência, das faturas de 

consumo, dos históricos de contas da variação do seu consumo para o 
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dobro da sua média mensal, da realização de reclamações na agência de 

atendimento ao cliente e das fotografias acostadas aos autos (id´s 

12530685 a 12531099), o provável furto de energia por seu vizinho junto à 

sua unidade consumidora que fica instalada na via pública o que impõe a 

fiscalização seja feita pela concessionária. Do mesmo modo, foi possível 

verificar o perigo de dano, uma vez que, permanecendo o “gato” de 

energia feito pelo vizinho, a parte autora sofrerá cobranças em valores 

superiores ao seu consumo, dando ensejo eventualmente até mesmo ao 

seu inadimplemento e consequentemente ao corte de energia que lhe 

acarretará excessivos prejuízos e transtornos por tratar-se de serviço 

público essencial ao cidadão. 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 que a parte 

ré adote as providências necessárias à fiscalização e cessação do 

provável furto de energia na unidade consumidora da parte autora, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa 

cominatória diária que arbitro desde já no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), para o caso de descumprimento injustificado da medida, limitada ao 

patamar de 8.000,00 (oito mil reais). Em atenção ao que determina o art. 

334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 25/6/2018, às 08:30 horas para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 04 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, 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, 335), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 

335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, 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, 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, 

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para 

maior agilidade processual, consigne que a parte autora poderá fornecer 

ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Cuiabá, 20 de 

abril de 2018. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição 

[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.
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REJANE CRISLEY BARROZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010390-76.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 28.816,19; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Parte Ré: REQUERIDO: REJANE 

CRISLEY BARROZO Vistos. Trata-se de Carta Precatória extraída de Ação 

de Busca e Apreensão ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU em face de REJANE CRISLEY BARROZO, com fulcro no 

Decreto-Lei n. 911/1969, que trata da alienação fiduciária, em trâmite 

perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, com a 

finalidade de cumprimento da respectiva medida cautelar. Nesse diapasão, 

à luz do Provimento n. 4/2008/CM e da Resolução n. 11/2017/TP, fixada a 

competência de órgão específico, este Juízo afigura-se absolutamente 

incompetente para o processamento da presente deprecata. Desta feita, 

DECLINO, de ofício, o cumprimento da presente deprecata a uma das 

Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos termos do 

Provimento n. 4/2008/CM e da Resolução n. 11/2017/TP do egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso 

II, § 5º, do Novo Código de Processo Civil. Às providências. 

Redistribua-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de abril de 2018. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito 

em substituição

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019703-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSE DE CAMPOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTACIO CHAVES DE SOUZA OAB - MT0019825A (ADVOGADO)

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA OAB - MT19856/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO CURVO NUNES (RÉU)

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (RÉU)

ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019703-95.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 254.763,78; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ELSE DE CAMPOS SILVA Parte Ré: RÉU: EDVALDO CURVO 

NUNES, ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO, HOSPITAL DE OLHOS DE 

CUIABA LTDA - EPP Vistos, em saneamento. Inicialmente, não conheço do 

pedido da parte ré de revogação do benefício da gratuidade de justiça 

concedido à parte autora, lastreado em alegação singela e genérica de 

que ela teria condições de arcar com as custas e despesas processuais 

da ação sem prejuízo da sua mantença sem qualquer prova nesse 

sentido. No que atine ao pedido de reconhecimento da existência de 

relação de consumo e consequente aplicação das disposições previstas 

no Código de Defesa do Consumidor, tem-se que os fatos narrados na 

petição inicial denotam a possível ocorrência de um fato/defeito/acidente 

de consumo em decorrência dos serviços prestados pelos médicos 

requeridos nas dependências do hospital correquerido. Nesse diapasão, 

resta preclara em estado de asserção a existência de relação de 

consumo entre a paciente consumidora/autora e o hospital/fornecedor/réu 

onde prestados os serviços pelos médicos correqueridos, 

consubstanciados pelas cirurgias para a colocação, retirada e 

recolocação de lente intraocular destinada à correção de problema em sua 

visão (catarata). Não obstante a isso, o hospital responderá objetivamente 

apenas por seus atos diretos, próprios, ou seja, relativamente a vícios 

relacionados aos recursos materiais e humanos auxiliares necessários à 

prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente. Já os 

médicos responderão subjetivamente por seus atos (CDC, 14, § 4º), ou 

seja, mediante a apuração da sua culpa, hipótese em que, demonstrada a 

sua ocorrência e a existência de vínculo entre eles e o hospital, este último 

responderá indireta e solidariamente por ato de terceiro (dos médicos). 

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça 

consolidada no emblemático julgamento do REsp n. 1.145.728: DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL POR ERRO MÉDICO E POR 

DEFEITO NO SERVIÇO. SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 334 E 

335 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO. REDIMENSIONAMENTO DO VALOR FIXADO PARA 

PENSÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA 

DECISÃO QUE FIXOU O VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A responsabilidade 

das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao 

paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações 

assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao 

fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 25 de 517



prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em 

que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge 

somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do 

CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de 

emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional 

pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer 

responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a 

ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma 

defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao 

hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional 

responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é 

responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser 

comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da 

instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao 

juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). 2. No caso em apreço, as instâncias 

ordinárias entenderam pela imputação de responsabilidade à instituição 

hospitalar com base em dupla causa: (a) a ausência de médico 

especializado na sala de parto apto a evitar ou estancar o quadro clínico 

da neonata - subitem (iii); e (b) a falha na prestação dos serviços relativos 

ao atendimento hospitalar, haja vista a ausência de vaga no CTI e a espera 

de mais de uma hora, agravando consideravelmente o estado da 

recém-nascida, evento encartado no subitem (i). 3. De fato, infirmar a 

decisão recorrida demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, o 

que é defeso a este Tribunal, ante o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 4. 

Inexiste violação ao art. 335 do CPC, uma vez que a solicitação de 

aplicação das regras de experiência, no caso vertente, veicula pedido 

juridicamente impossível, uma vez consubstanciar manifesta infringência à 

norma expressa do Ministério da Saúde - Portaria 96/94. 5. O dissídio 

jurisprudencial não foi comprovado nos moldes exigidos pelo RISTJ, à 

míngua de similaridade fática entre os julgados confrontados. 6. Ausência 

de violação do art. 334 do CPC, porquanto a confissão não vincula o Juízo, 

que, em razão do princípio do livre convencimento motivado (art. 131 do 

CPC), dar-lhe-á o peso que entender adequado. 7. A instância ordinária 

considerou adequado o valor de um salário mínimo "a partir da data em que 

esta completar 14 anos até superveniente e total convalescença", de 

modo que proceder à nova análise probatória para redimensionar a 

pensão, com vistas a formar novo juízo entre a capacidade de trabalho 

perdida e a repercussão econômica na vida da recorrida, ultrapassa os 

limites constitucionais do recurso especial, esbarrando no óbice da 

Súmula 7/STJ. 8. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a 

indenização por danos morais é a data da prolação da decisão em que 

arbitrado o seu valor, merecendo reforma o acórdão recorrido neste 

ponto. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

parcialmente provido, apenas para determinar a incidência da correção 

monetária a partir da fixação do valor da indenização. Sucumbência 

mínima da recorrida, razão pela qual se preserva a condenação aos ônus 

sucumbenciais fixada pelo Tribunal. (STJ, REsp 1.145.728/MG, Rel. 

Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, j. 28/6/2011, p. DJe 8/9/2011). Nesse diapasão, 

quanto à pretendida inversão do ônus da prova pela parte autora, tem-se 

que, além de ostentar hipossuficiência econômico-jurídico-técnica, 

mormente pelo fato da sua vulnerabilidade legal ser agravada por sua 

condição de pessoa idosa, em situações de defeito/fato/acidente de 

consumo, compete à parte ré a comprovação de que o serviço prestado 

não é defeituoso ou não ocorreu o fato ou acidente de consumo (CDC, 14, 

§ 3º). Nesse sentido, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR 

VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 

'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. 

PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. A 

inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na 

responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do 

CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, 

versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do 

CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e 6º, VIII, 

do CDC. A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de 

julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como 

norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a 

cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). 

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no 

comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a 

inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz 

(sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, 

§1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão 'ope judicis' do 

ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento 

do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não 

incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para 

apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a 

Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp 

802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 

13/4/2011, p. DJe 21/9/2011). RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA HOSPITAL. DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. 1. 

Demanda indenizatória proposta por paciente portador da Síndrome de 

Down, que, com um ano e cinco meses, após ser submetido a cirurgia 

cardíaca, recebeu indevidamente alta hospitalar, tendo de retornar duas 

vezes ao nosocômio, com risco de morte, sendo submetido a duas outras 

cirurgias, redundando na amputação de parte da perna esquerda. 2. A 

regra geral insculpida no art. 14, "caput", do CDC, é a responsabilidade 

objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. 3. A 

exceção prevista no parágrafo 4º do art. 14 do CDC, imputando-lhes 

responsabilidade subjetiva, é restrita aos profissionais liberais. 4. 

Impossibilidade de interpretação extensiva de regra de exceção. 5. O ônus 

da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos é 

do hospital recorrente por imposição legal (inversão 'ope legis'). 

Inteligência do art. 14, § 3º, I, do CDC. 6. Não tendo sido reconhecida pelo 

tribunal de origem a demonstração das excludentes da responsabilidade 

civil objetiva previstas no parágrafo 3.º do artigo 14 do CDC, a pretensão 

recursal esbarra no óbice da Súmula 07/STJ, pois exigiria a revaloração 

do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte 

Superior. 7. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. 8. RECURSO 

ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ, REsp 1331628/DF, Rel. 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 5/9/2013, p. DJe 

12/9/2013). Ademais, diante das razões acima expendidas, entendo que a 

parte ré (hospital e médicos) possui melhores condições de produção da 

prova, obviamente, não da existência do dano e do nexo causal, mas sim 

da sua inexistência (NCPC, 373, § 1º), ou, por outro lado, a existência das 

excludentes, o que no caso dos autos não caracteriza de nenhuma 

maneira prova de fato negativo. Assim, verificada a capacidade das 

partes e a regularidade da sua representação processual, bem assim não 

havendo outras questões processuais pendentes, e já tendo sido definido 

alhures a distribuição do ônus da prova, dou o feito por saneado e passo 

a delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, assentando-se elas na ocorrência de defeito, fato ou acidente 

de consumo em decorrência do serviço prestado pela parte ré ou de 

qualquer das excludentes previstas no § 3º do artigo 14 do CDC. Para 

tanto, DEFIRO a produção da prova pericial, requerida pela parte ré, a 

quem atribuo o ônus do seu custeio que deverá ser rateado entre as 

pessoas que a compõe (hospital e médicos). Nomeio como perito deste 

Juízo, o Dr. Eduardo de Vasconcelos, médico oftalmologista, especialista 

em perícias judiciais, com endereço à Rua 24 de Outubro, n. 959, bairro 

Popular, nesta Capital, telefone: (65) 3054-1122, e-mail: 

becker@peritosjudiciais.com, para realizar a perícia determinada, a qual 

cumprirá seu encargo escrupulosamente, independentemente de 

compromisso legal (NCPC, 466). As partes devem indicar seus assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como, se for o caso, arguirem o 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão (NCPC, 465, § 1º, incisos I a III). Decorrido o prazo 

acima, notifique-se o perito da sua nomeação e do prazo de 05 (cinco) 

dias para apresentar a sua proposta de honorários periciais, currículo com 

comprovação de especialização e contatos profissionais (NCPC, 465, § 

2º, incisos I a III). Em seguida, intimem-se as partes para manifestarem-se 

acerca da proposta de honorários periciais, querendo, no prazo comum de 

05 (cinco) dias (NCPC, 465, § 3º). Arbitrados, os honorários periciais 

deverão ser adiantados pela parte que requereu a perícia, no caso a parte 

ré, mediante depósito do valor correspondente, sob pena de preclusão da 

prova (NCPC, 95, §§ 1º e 2º), ficando autorizado, desde já, o levantamento 

de 50% (cinquenta por cento), no início dos trabalhos (NCPC, 465, § 4º). 

Ato contínuo, notifique-se o Perito para que indique data, local e horário 

para os trabalhos da perícia, inclusive informando sobre a necessidade de 

comparecimento das partes para os exames, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência para que sejam intimadas em tempo hábil, as quais 
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ficam responsáveis pela cientificação dos seus respectivos assistentes 

(NCPC, 466, § 2º, e 474). Juntado o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação, querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, prazo 

em que devem ser juntados aos autos eventuais pareceres dos seus 

assistentes técnicos, bem como acerca da manutenção do seu interesse 

ou não na produção das demais provas requeridas e não apreciadas 

nesta oportunidade. Às providências. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2018. Emerson Luís Pereira 

Cajango Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001654-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE STALONE PEREIRA 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 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: 1018285-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIONE 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:

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: 1011850-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA ARAUJO ANTONIASSE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos 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 o interesse em executar a sentença, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013277-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SOUZA DE MELO (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)

 

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 o interesse em executar a sentença, 

no prazo de 10 (dez) dias.

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)

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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006517-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AKF SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I I BOMM - EPP (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: 1036110-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAUTHEC DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCA AGRICOLA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do 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: 1001687-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALAN MAIKE SOUZA MARQUES (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: 1032257-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO VICENTE DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286/O (ADVOGADO)

MARCELO SOUZA DE BARROS FILHO OAB - MT0021652A (ADVOGADO)

JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO OAB - MT5486/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO ARAUJO (RÉU)

PRISCILA SAN MARTIN ARAUJO (RÉU)

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002099-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007787-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIWIDY SENA (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)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019117-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA LYSENKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008017-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011563-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE JESUS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010298-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ESPIRITO SANTO DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009222-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEDRO HELIODORO LOPES (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 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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019936-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR AMARANTES OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 
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parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007211-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019652-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARCELINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005819-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUYLAN GUILHERME GALVAO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000200-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA CRUZ MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020079-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANILDO DOS SANTOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008512-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SANTOS DELFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000462-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SANT ANA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017830-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GABRIEL AFONSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000205-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBENI PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018805-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS BENEDITO CONCEICAO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023709-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY PINTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020616-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO BATISTA CANDIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006406-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILAINE VIDOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001112-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022552-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PERES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011052-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENTA DE PAULA (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)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003526-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CEBALHO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002541-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PEDRO HENRIQUE DE AMORIM BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005062-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSIMAR FERREIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004982-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISSON PEDROSO BRILHADORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003514-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO ILDEBRANDE DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001568-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO CHARLES SAID DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022840-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003216-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023049-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010346-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MAYARA RODRIGUES MONGE (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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 
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PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024099-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018928-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENI GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022951-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTOS DE ALMEIDA (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 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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006490-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FREITAS PEREIRA (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 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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006782-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON 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:

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016304-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO BENEDITO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT15868/O 

(ADVOGADO)

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (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 EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008919-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE SOUZA CAFE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023501-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000362-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI ANTONIO DE SOUZA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014239-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN EDUARDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015189-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERMITON DA SILVA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010004-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANO FREIRE BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000296-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001979-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANILDO OLARIO COELHO DUARTE (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 EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009225-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VADAIR ANDRE GIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003784-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGUINHA MARQUES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007708-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DE SOUZA CERUTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1024087-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022489-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO PADILHA MORAIS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006822-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONE ALVES DA CRUZ (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:

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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023492-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009514-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON VOICHECOSKI (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)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001028-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR DE ALMEIDA GAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004129-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINOR PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000275-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY MARTINS DOS SANTOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020805-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE SOUZA GOMES (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)
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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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016117-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS GOMES DA SILVA (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:

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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001139-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MORAES DA SILVA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002373-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA AMARANTE DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004557-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CASTRO FREITAS (EXEQUENTE)

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. 

(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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009223-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO EUGENIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017845-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RIBEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002449-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR RAMOS DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009180-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA MOREIRA MENDONCA GOMES (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:

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

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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 
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(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017826-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL SILVA DE LARA (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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007028-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAZ VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003785-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE BERNARDO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024025-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ROSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002529-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELYZANGELLA MEDEIROS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003518-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ARAUJO GONZAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022147-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001657-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO DUARTE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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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 requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004880-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE DAS GRACAS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002531-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS MONTEIRO (REQUERENTE)

CAROLINE DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

BRUNA DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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 EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019074-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE ANUNCIACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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 CONFORME CALCULO, no prazo de 20 

(VINTE) 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 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-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 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: 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 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: 1021267-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BORSATO BRAZ OAB - PR68303 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO AUGUSTO WELTER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT0010579A 

(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
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Processo Número: 1032766-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE AMORIM EVANGELISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO 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 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: 1021502-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUA-VIVA ADMINISTRACAO DE BENS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO A VOZ DOESTE LIMITADA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895/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 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036615-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT0019781A (ADVOGADO)

ANTONIA MARTINS DA SILVA OAB - MT3.067 (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)

 

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: 1034154-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 dos honorarios periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020858-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRICK BASTOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos 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 o interesse em executar a sentença, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029287-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA CATARINA DE AGUIAR (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001154-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT0017370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos 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 o interesse em executar a sentença, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005591-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO 

CARVALHO DE MORAES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BEZERRA BATISTA OAB - RO7212 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO ZANIN TRESSOLDI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1037754-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON JOSE LOURENCO (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 (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 12865954 e 

12865955, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027587-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (RÉU)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027587-78.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 8.641.712,59; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[NULIDADE]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ACONTECE 

SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME Parte Ré: RÉU: 

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, CARDIF DO BRASIL 

SEGUROS E GARANTIAS S/A Intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação de Id. 11757913, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035305-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035305-29.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ÁGUA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ANTONIA ALVES PEREIRA Parte Ré: RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO 

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação de Id. 12329082, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de abril de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019060-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. L. P. (AUTOR)

MARIO MARCIO DE CAMPOS CURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS PEREIRA OAB - 993.394.801-63 (REPRESENTANTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019060-40.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MURILO BORGES 

DE LIMA PEREIRA, MARIO MARCIO DE CAMPOS CURADO 

REPRESENTANTE: ELTON CARLOS PEREIRA Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020396-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. A. C. D. C. (AUTOR)

ELAINE CONCEICAO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020396-16.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 14.209,58; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ELAINE CONCEICAO DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE ALMEIDA COENGA DA 

CRUZ Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009198-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. L. M. D. (AUTOR)

F. M. D. (AUTOR)

RAQUEL QUIXABEIRA 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:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009198-45.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RAQUEL 

QUIXABEIRA MIRANDA, FERNANDO MIRANDA DELAVY, FERNANDA DE 

LURDES MIRANDA DELAVY Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012721-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. S. R. (REQUERENTE)

I. M. R. D. S. J. (REQUERENTE)

ADRIANA LUCIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012721-65.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 14.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADRIANA LUCIA DE SANTANA, TAHINY BRUNA SANTANA RIBEIRO, IGOR 

MARCELO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010377-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA BENEDITA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010377-77.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 50.672,53; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/

[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: REGINA 

BENEDITA DE SOUZA Parte Ré: RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

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). Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010398-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINA DE ARRUDA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010398-53.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 2.823,85; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[DUPLICATA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA Parte Ré: EXECUTADO: ALBERTINA 

DE ARRUDA SILVA Cite-se a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010551-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010551-86.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 58.981,20; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[DUPLICATA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA Parte Ré: EXECUTADO: SAGA JAPAN 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1010111-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA ALINE SPOHR MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

KAFTOR MARTINS COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010111-90.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682)/[Retificação de Nome]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NAYARA ALINE SPOHR 

MARTINS Parte Ré: Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Dê-se vistas ao Ministério Público. 

Após, voltem-me conclusos para ulterior deliberação. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009977-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009977-63.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 123.096,98; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ACESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: CARLOS 

HENRIQUE MOURA A matéria debatida nos presentes autos é de 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário, motivo pelo qual 

determino sua redistribuição a uma das varas especializadas. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012617-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR (AUTOR)
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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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012617-73.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se a parte autora para 

se manifestar sobre a petição de Id. 12639555, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028575-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE SOUZA ARRUDA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028575-02.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARCIO 

DE SOUZA ARRUDA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela 

parte autora argumentando a existência de omissão e contradição na 

sentença proferida em Id. 12527667. Vieram-me os autos conclusos. 

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer obscuridade ou 

contradição no comando jurisdicional atacado. O que se verifica na 

pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria já apreciada, o que 

não pode ser admitido via embargos, sendo tema de recurso. Ante o 

exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão 

atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034856-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR LIMA FERREIRA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034856-71.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: DIOMAR LIMA FERREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Aguarde-se o trânsito em 

julgado da sentença. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005256-68.2018.8.11.0041

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:

ENIER MARTINS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923008 Nr: 45241-03.2014.811.0041

 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: ODAIR JOSE DIAS DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MENEZES - 

OAB:6943, WELBERT MAURO FERREIRA - OAB:13334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) WELBERT MAURO FERREIRA, para devolução 

dos autos nº 45241-03.2014.811.0041, Protocolo 923008, 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.: 1044092 Nr: 43502-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSANIL EGUES DA CRUZ, ELISIA REGINA DE 

OLIVEIRA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR ALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EDNEIA LUFT, para devolução dos autos nº 

43502-58.2015.811.0041, Protocolo 1044092, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 340564 Nr: 10819-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA CONCEIÇÃO PEREIRA, HAILTON DE 

AMARANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCELI CANDIDO DO NASCIMENTO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7808/MT, ANATOLY HODNIUK JUNIOR - OAB:7963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ALBERTO FRANCISCO 

MECIANO - OAB:8854

 Constam pedidos realizados pela parte exequente às fls. 621.

Quanto ao pedido do item “1”, a parte exequente deve informar o endereço 

para fins de cumprimento do mandado de penhora e remoção.

No tocante ao pedido contido no item “2”, a parte exequente deverá 

diligenciar perante a Junta Comercial para apresentar o contrato social 

atualizado das empresas para verificar se o executado permanece na 

sociedade, uma vez que a Declaração de Imposto de Renda de fls. 309 é 

referente ao ano-calendário 2007.
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Por fim, em relação ao pedido do item “4”, somente será possível a 

penhora nas contas bancárias das empresas indicadas no item “2” após a 

desconsideração da personalidade jurídica.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000535-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANNE CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE AVILA (RÉU)

G. A. CAVALCANTE - SEMIJOIAS - ME (RÉU)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000535-73.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 51.660,72; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: INCORP AND PARTNERS 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Parte Ré: RÉU: G. A. 

CAVALCANTE - SEMIJOIAS - ME, CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA, 

JOSEANNE CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE AVILA As partes 

entabularam acordo conforme se vê no termo de Id. 12508397924, 

requerendo a homologação e a extinção do feito. Diante disso, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, incisos III, b, do Código 

de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios são abrangidos no 

acordo. Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos 

suspensos até que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos 

termos do art. 313, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010372-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILIO BONDESPACHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010372-55.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 15.965,54; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AQUILIO BONDESPACHO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO C.C DANOS MORAIS C.C TUTELA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por AQUILIO BONDESPACHO em desfavor de 

ENERGISA – MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Aponta a 

parte reclamante que é titular da unidade consumidora n. 6/774655-5. 

Ocorre que as faturas relacionadas aos meses de Fevereiro/2018 (R$ 

1.077,64), Março/2018 (R$ 288,01) e Abril/2018 (R$ 289,89) vieram 

cobrando valores exorbitantes que não correspondem ao consumo real, 

sob a alegação de que se trata de recuperação de consumo. Assim, 

pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim de determinar 

que a requerida restabeleça o serviço de energia elétrica na unidade 

consumidora indicada na inicial, qual seja, nº. 6/774655-5. Com a inicial 

vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 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. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo fato de que os 

documentos encartados junto a inicial dão suporte às suas alegações, e o 

perigo de dano exsurge da possibilidade de a parte reclamante ficar sem o 

serviço essencial. Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

liminar, determinando que a reclamada: i) RESTABELEÇA o fornecimento 

de energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial – nº. 

6/774655-5, no prazo de 24h, até ulterior deliberação deste Juízo. Esta 

decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da Requerida, imponho a multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 26 

de junho de 2018, às 9h30 – Sala 3, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010476-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA PAES DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010476-47.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 15.810,26; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE 

ÁGUA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ANGELICA PAES DA ROSA Parte Ré: REQUERIDO: 

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL c.c 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO c.c DANOS MORAIS c.c TUTELA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por ANGÉLICA PAES DA ROSA, em desfavor de 
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ÁGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO. Aponta a parte 

reclamante que está sofrendo cobrança indevida decorrente de 

faturamento na unidade consumidora 469903-3 superior ao efetivamente 

consumido em relação às faturas dos meses de 07/2017 (R$ 180,07); 

09/2017 (R$ 59,18); 10/2017 (R$ 124,41); 11/2017 (R$ 267,48); 12/2017 

(R$ 297,09); 01/2018 (R$ 282,29); 02/2018 (R$ 131,67) e 03/2018 (R$ 

217,15). Pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim de 

determinar que a reclamada: i) mantenha o fornecimento de água; ii) se 

abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito; iii) proceda com a readequação das faturas supervenientes a 

propositura da ação em um consumo de 10m³, com a autorização da 

consignação do valor. Requestou ainda pela consignação em pagamento 

referente ao consumo de água dos meses de julho/2017 a março/2018, no 

valor de R$ 60,00 (sessenta reais). Com a inicial vieram os documentos. 

DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 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. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar não merece prosperar. Na hipótese, não identifico a probabilidade 

do direito deduzido, pois se infere que as faturas contestadas não estão 

fora do parâmetro da média de consumo se comparado com o histórico da 

autora, não havendo falar em um aumento abrupto. Ademais, ausente o 

perigo de dano, já que de acordo com a inicial, a irregularidade do 

hidrômetro pende desde julho de 2017, e somente agora a parte 

requerente vem em juízo rogando providências. Assim, ausente um dos 

requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Por outro lado, 

consigno a impossibilidade do pedido de consignação em pagamento. Da 

documentação acostada aos autos não se verifica recusa da ré em 

receber o pagamento. O que se verifica é tão somente discordância 

quanto ao valor supostamente cobrado, hipótese que não se enquadra na 

previsão legal de ser resolvida por meio de consignatória, pois não é 

exatamente o credor que não quer receber, mas o devedor que pretende 

pagar de forma diversa. Deverá à parte autora lançar mão de ação própria 

para apurar quanto à regularidade do débito, se realmente há abusividade. 

Nesse sentido, eis o seguinte julgado da corte Estadual: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DIREITOS AUTORAIS - 

INSURGÊNCIA CONTRA A FORMA DE CÁLCULO E DE PAGAMENTO - 

CRITÉRIOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO ARRECADADOR - INJUSTA 

RECUSA DE RECEBIMENTO - REQUISITO AUSENTE - INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Código 

Civil, no art. 335, estabelece as hipótese em que será cabível a 

consignação em pagamento. Depreende-se do relato feito pela Apelante 

que não houve recusa do ECAD em receber o pagamento. Ao contrário, a 

recusa é da Apelante em realizá-lo na forma determinada, de modo de 

descabido o pleito consignatório. (Ap 96930/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 10/09/2015) Portanto, ressai cristalina a falta de 

interesse processual da autora em relação ao pedido de consignação em 

pagamento, não restando outro caminho que não seja a extinção por 

inexistir injusta recusa, a qual se configura como pressuposto essencial 

da ação consignatória. Diante do exposto: a) INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. b) Julgo extinto o processo sem resolução de mérito com 

fulcro no art. 485, inc. I e VI, do Código de Processo Civil, em relação ao 

pedido de consignação em pagamento. Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios em face da ausência da angularização 

processual. No mais, cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 25 de junho de 2018, às 12h – Sala 3, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010253-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE H.C. MATTOS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON MORAES GRIGGI (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010253-94.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 2.354,03; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALEXANDRE 

H.C. MATTOS - ME Parte Ré: RÉU: ROBSON MORAES GRIGGI A nova lei 

processual em seu art. 98, §6º, permite o parcelamento das custas 

processuais. Diante disto, defiro o parcelamento das custas processuais 

e taxas judiciária em 6 (seis) parcelas mensais. Recolha-se a primeira 

parcela no prazo de 15 dias (art. 290 do CPC). Após o recolhimento,a 

prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora 

que, no entanto, não possui documentos com eficácia de título executivo. 

Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), 

defiro a expedição de mandado para determinar que a parte demandada 

pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias 

para cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios 

de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento do valor) da execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 

5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

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 
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CRESTANI Em petição de Id. 12417213 a parte requerida pugna pela 

revogação da liminar concedida, alegando em síntese que: a relação 

locatícia entre as partes é muito antiga e que as renovações anuais 

sempre foram amigáveis; o autor é ilegítimo para figurar no polo ativo, ante 

a existência de outros herdeiros e de o administrador judicial ser outra 

pessoa; necessita de cerca de 90 (noventa) dias para desocupar o imóvel 

e comunicar seus fornecedores. A parte autora rebateu as alegações e 

pugna pelo cumprimento imediato da decisão que concedeu a ordem de 

despejo. Decido. Há nos autos documentos que comprovam que a relação 

locatícia iniciou-se em 2006, contudo, as renovações locatícias não 

aconteciam de forma automática, mas sim, mediante novos contratos. 

Como já analisado, o último contrato foi firmado em 27/01/2017, prevendo o 

prazo de 12 (doze) meses, de 25/02/2017 a 25/02/2018. Quanto à 

ilegitimidade ativa do autor, entendo que a relação contratual existente 

entre as partes é de natureza pessoal, assim, a legitimidade para a 

propositura da ação de despejo é do locador, independentemente deste 

ser o proprietário do imóvel. Neste sentido, os Tribunais Pátrios: 

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL. LEGITIMADO 

O LOCADOR OU QUEM SE SUB-ROGOU NO SEU DIREITO. IRRELEVÂNCIA 

QUE O LOCADOR SEJA OU NÃO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. SUFICÊNCA 

DA POSSE DO BEM PARA A LOCAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. IMÓVEL DESTINADO A FINS RESIDENCIAIS. CLÁUSULA 

CONTRATUAL EXPRESSA. SUPOSTO ARRENDAMENTO RURAL NÃO 

VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A 

CONCLUSÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70071438394, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 08/03/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM 

COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. O locador não precisa ser proprietário 

do imóvel para locá-lo, decorrendo sua legitimidade ad causam por força 

do contrato de locação inequivocamente firmado entre as partes. Agravo 

retido desacolhido. Locação verbal de imóvel residencial. Contratação 

incontroversa. Validade, ainda que ajustado quando a ré era relativamente 

incapaz. Condição não declinada na oportunidade, não se presumindo 

também, dada a informalidade do contrato, que não tenha sido chancelado 

pelos genitores da locatária. Não comprovado de igual forma vício de 

consentimento. Condenação e valor não impugnados no recurso. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073656431, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado 

em 14/12/2017). Assim, tendo em vista que o contrato locatício foi firmado 

entre MAUREMBERG SEBASTIÃO DE SOUZA GRUNWALD EIRELI ME e 

HUMERTO GIMENEZ CRESTANI, considero ser a parte autora legítima para 

tal pleito. Pela análise da documentação trazida pelas partes, não 

vislumbro motivos que possam justificar a revogação da liminar. Dessa 

forma, ante o descumprimento da liminar, bem como não logrando êxito no 

agravo de instrumento, defiro o pedido consistente no despejo 

compulsório, devendo os requeridos serem intimados para desocupação 

do imóvel informado na inicial em 15 (quinze) dias, prazo que considero 

razoável para que informe seus fornecedores e realocação de seu 

estabelecimento. Findo tal prazo sem que tenha havido a espontânea 

saída da parte ré do imóvel, expeça-se mandado para despejo e imissão 

da parte Autora na posse do mencionado imóvel residencial, inclusive com 

a possibilidade de utilização de força policial necessária para garantia do 

efetivo cumprimento da presente sentença, submetendo os eventuais 

recalcitrantes às sanções penais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de 

abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004800-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004800-55.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCIA 

APARECIDA DIAS Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela 

parte autora argumentando a existência de omissão e contradição na 

sentença proferida em Id. 12732514. Vieram-me os autos conclusos. 

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer obscuridade ou 

contradição no comando jurisdicional atacado. O que se verifica na 

pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria já apreciada, o que 

não pode ser admitido via embargos, sendo tema de recurso. Ante o 

exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão 

atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032952-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032952-16.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: WESLEY 

FRANCISCO FERREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela 

parte autora argumentando a existência de omissão e contradição na 

sentença proferida em Id. 12595102 . Vieram-me os autos conclusos. 

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer obscuridade ou 

contradição no comando jurisdicional atacado. O que se verifica na 

pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria já apreciada, o que 

não pode ser admitido via embargos, sendo tema de recurso. Ante o 

exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão 

atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025714-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SIMAO DE 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:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025714-43.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARCIO 

SIMAO DE MIRANDA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela 

parte autora argumentando a existência de omissão e contradição na 

sentença proferida em Id. 12515249. Vieram-me os autos conclusos. 

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer obscuridade ou 

contradição no comando jurisdicional atacado. O que se verifica na 

pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria já apreciada, o que 

não pode ser admitido via embargos, sendo tema de recurso. Ante o 

exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão 

atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1025646-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025646-93.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ODILSON SOARES DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela parte autora em Id. 

12650407, em face da sentença prolatada no Id. 12516362, alegando a 

existência de contradição sob o argumento de que se aplicou o grau de 

invalidez de 50% para o “membro inferior direito” quando o correto seria o 

percentual de 50% previsto na atual tabela da SUSEP. Vieram-me os autos 

conclusos. Decido. Os Embargos Declaratórios têm a finalidade de 

completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades, contradições e erro material. Nesse contexto, examinando 

as razões que embasaram a irresignação, não convencido estou de sua 

procedência, uma vez que o laudo pericial estabeleceu uma porcentagem 

de 50% de 50% para lesão no membro inferior direito, que resulta na 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). 

Registro que o sinistro é posterior à atualização da tabela da SUSEP, 

devendo-se aplicar os percentuais ao tempo do sinistro. Ante o exposto, 

conheço dos embargos declaratórios, mas não os provejo, permanecendo 

inalterada a sentença vergastada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031968-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SANTOS 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031968-32.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

EDIVALDO SANTOS SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos 

pela parte autora argumentando a existência de omissão e contradição na 

sentença proferida em Id. 12525991. Vieram-me os autos conclusos. 

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer obscuridade ou 

contradição no comando jurisdicional atacado. O que se verifica na 

pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria já apreciada, o que 

não pode ser admitido via embargos, sendo tema de recurso. Ante o 

exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão 

atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031358-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FUIM DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031358-64.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUCAS 

FUIM DOS REIS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela 

parte autora argumentando a existência de omissão e contradição na 

sentença proferida em Id. 12526062. Vieram-me os autos conclusos. 

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer obscuridade ou 

contradição no comando jurisdicional atacado. O que se verifica na 

pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria já apreciada, o que 

não pode ser admitido via embargos, sendo tema de recurso. Ante o 

exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão 

atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027735-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LOPES PIRES (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027735-89.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

GUSTAVO LOPES PIRES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pelas 

partes autora e requerida argumentando a existência de omissão e 

contradição na sentença proferida em Id. 12572052. Vieram-me os autos 

conclusos. Compulsando os presentes autos não verifico qualquer 

obscuridade ou contradição no comando jurisdicional atacado. O que se 

verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria já 

apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo 

incólume a decisão atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016737-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LIMA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016737-62.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: PATRICIA 

LIMA PEREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela parte autora 

argumentando a existência de omissão e contradição na sentença 

proferida em Id. 12665190. Vieram-me os autos conclusos. Compulsando 

os presentes autos não verifico qualquer obscuridade ou contradição no 

comando jurisdicional atacado. O que se verifica na pretensão dos 

embargos é a rediscussão de matéria já apreciada, o que não pode ser 

admitido via embargos, sendo tema de recurso. Ante o exposto, rejeito os 
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embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão atacada. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030745-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ROBERTO DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030745-44.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VALDIR 

ROBERTO DE FREITAS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pelas 

partes autora e requerida argumentando a existência de omissão e 

contradição na sentença proferida em Id. 12538406. Vieram-me os autos 

conclusos. Compulsando os presentes autos não verifico qualquer 

obscuridade ou contradição no comando jurisdicional atacado. O que se 

verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria já 

apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo 

incólume a decisão atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028304-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARTINS VASTOR (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028304-90.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JACKSON MARTINS VASTOR Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios 

interpostos pela parte autora argumentando a existência de omissão e 

contradição na sentença proferida em Id. 12527654. Vieram-me os autos 

conclusos. Compulsando os presentes autos não verifico qualquer 

obscuridade ou contradição no comando jurisdicional atacado. O que se 

verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria já 

apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo 

incólume a decisão atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025726-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025726-57.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FRANCISCA DE JESUS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela 

parte autora em Id. 12697832, em face da sentença prolatada no Id. 

12571877, alegando a existência de contradição sob o argumento de que 

se aplicou o grau de invalidez de 50% para o “membro inferior direito” 

quando o correto seria o percentual de 50% previsto na atual tabela da 

SUSEP. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades, contradições e erro material. Nesse 

contexto, examinando as razões que embasaram a irresignação, não 

convencido estou de sua procedência, uma vez que o laudo pericial 

estabeleceu uma porcentagem de 50% de 50% para lesão no membro 

inferior direito, que resulta na quantia de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos 

e setenta e cinco reais). Registro que o sinistro é posterior à atualização 

da tabela da SUSEP, devendo-se aplicar os percentuais ao tempo do 

sinistro. No que tange à omissão da sentença de Id. 12571877, não 

verifico qualquer obscuridade ou contradição no comando jurisdicional 

atacado. O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão 

de matéria já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo 

tema de recurso. Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios, 

mas não os provejo, permanecendo inalterada a sentença vergastada. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026983-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BALBINO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026983-20.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MANOEL 

BALBINO DE CAMPOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela 

parte autora argumentando a existência de omissão e contradição na 

sentença proferida em Id. 12527700. Vieram-me os autos conclusos. 

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer obscuridade ou 

contradição no comando jurisdicional atacado. O que se verifica na 

pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria já apreciada, o que 

não pode ser admitido via embargos, sendo tema de recurso. Ante o 

exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão 

atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024990-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR AUGUSTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024990-39.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GILMAR 

AUGUSTO DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela 

parte autora em Id. 12697314, em face da sentença prolatada no Id. 

12536841, alegando a existência de contradição sob o argumento de que 

se aplicou o grau de invalidez de 50% para o “membro inferior direito” 

quando o correto seria o percentual de 50% previsto na atual tabela da 

SUSEP. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades, contradições e erro material. Nesse 

contexto, examinando as razões que embasaram a irresignação, não 

convencido estou de sua procedência, uma vez que o laudo pericial 

estabeleceu uma porcentagem de 50% de 50% para lesão no membro 

inferior direito, que resulta na quantia de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos 

e setenta e cinco reais). Registro que o sinistro é posterior à atualização 

da tabela da SUSEP, devendo-se aplicar os percentuais ao tempo do 

sinistro. No que tange à omissão da sentença de Id. 12536841, não 

verifico qualquer obscuridade ou contradição no comando jurisdicional 

atacado. O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão 

de matéria já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo 

tema de recurso. Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios, 

mas não os provejo, permanecendo inalterada a sentença vergastada. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036727-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO OLIVEIRA GUIMARAES (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036727-39.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

AMARILDO OLIVEIRA GUIMARAES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios 

interpostos pela parte autora argumentando a existência de omissão e 

contradição na sentença proferida em Id. 12595378. Vieram-me os autos 

conclusos. Compulsando os presentes autos não verifico qualquer 

obscuridade ou contradição no comando jurisdicional atacado. O que se 

verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria já 

apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo 

incólume a decisão atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031555-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALDO ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031555-19.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANALDO 

ROSA DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela 

parte autora argumentando a existência de omissão e contradição na 

sentença proferida em Id. 12595421. Vieram-me os autos conclusos. 

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer obscuridade ou 

contradição no comando jurisdicional atacado. O que se verifica na 

pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria já apreciada, o que 

não pode ser admitido via embargos, sendo tema de recurso. Ante o 

exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão 

atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033817-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033817-39.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE 

SILVA DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela 

parte autora argumentando a existência de omissão e contradição na 

sentença proferida em Id. 12597575. Vieram-me os autos conclusos. 

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer obscuridade ou 

contradição no comando jurisdicional atacado. O que se verifica na 

pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria já apreciada, o que 

não pode ser admitido via embargos, sendo tema de recurso. Ante o 

exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão 

atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034338-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO SIBIE (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034338-81.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARCIANO SIBIE Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela 

parte autora argumentando a existência de omissão e contradição na 

sentença proferida em Id. 12597609. Vieram-me os autos conclusos. 

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer obscuridade ou 

contradição no comando jurisdicional atacado. O que se verifica na 

pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria já apreciada, o que 

não pode ser admitido via embargos, sendo tema de recurso. Ante o 

exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão 

atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010571-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE ZAGO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMER CLEMENTE OAB - MT0006269S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010571-77.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 100,00; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/

[LEVANTAMENTO DE VALOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ARIANE ZAGO MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S/A Cuida-se de ALVARÁ JUDICIAL ajuizado por ARIANE ZAGO 

MARTINS, tendo como interessado o BANCO DO BRASIL S.A. Pretende a 

requerente autorização para fazer o levantamento do valor depositado na 

conta da Sra. Reziane F. G. Orro, uma vez que foi vítima de estelionato na 

data de 23/08/2016, realizando o depósito da importância de R$ 2.500,00 

(dois mil quinhentos reais). Ao entrar em contato com o preposto do Banco 

do Brasil obteve a informação de que o valor estava bloqueado e somente 

seria possível a liberação mediante alvará judicial. Em sede de tutela de 

urgência requesta para que o Banco do Brasil mantenha o bloqueio do 

referido valor até ulterior deliberação. Com a inicial vieram os documentos. 

DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 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. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar não merece prosperar, haja vista que consoante informado pela 

própria autora o valor já foi bloqueado pelo Banco do Brasil, não havendo 

qualquer indício de que banco venha desbloquear, máxime se levar em 

consideração que os fatos narrados na inicial já são de conhecimento do 

banco, inclusive, tendo instaurado procedimento interno para apuração da 

prática de estelionato. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. 

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição art. 290, do CPC. Após o recolhimento, cite-se o 

interessado Banco do Brasil S.A para, querendo, se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010638-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DE AVILA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010638-42.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 25.742,42; Tipo: Cível; Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RAIMUNDO DE AVILA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: CAB 

CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E 

ESGOTO Por dependência aos autos n. 1007723-20.2018.8.11.0041. 

Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL c.c TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

RAIMUNDO DE AVILA COSTA, em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A. 

Aponta a parte reclamante que é titular na unidade consumidora sob o nº. 

73727-5, sendo que a fatura relacionada ao mês de abril/2018 (R$ 569,32) 

veio cobrando valores exorbitantes que não correspondem ao consumo 

real. Pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim de 

determinar que a reclamada de abstenha de suspender o fornecimento de 

água na unidade consumidora indicada na inicial, bem como se abstenha 

de inserir o nome nos órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial vieram 

os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 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. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo valor exorbitante 

cobrado na fatura discutida e a diferença de consumo apresentada no 

histórico de consumo lançado em anexo à inicial, que dão suporte às suas 

alegações. O perigo de dano exsurge da possibilidade de a parte 

reclamante ficar sem o serviço essencial, além de ser evidente os 

prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, que ficará impossibilitado de trabalhar com 

seus créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando que a 

reclamada SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de água na 

unidade consumidora indicada na inicial – nº. 73727-5, no prazo de 48 

horas, bem como SE ABSTENHA de lançar o nome da parte reclamante 

nos bancos de dados do SPC e SERASA, em relação ao débito 

questionado neste feito, e caso tenha efetivado a inscrição que proceda à 

exclusão no prazo de 5 (cinco) dias. Esta decisão não tem efeitos para o 

caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes de pagamento 

e nem para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do 

fornecimento de energia. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 

100,00 (cem reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 25/06/2018, às 11h30 

– Sala 4, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias 

úteis, fazendo constar que a não apresentação de contestação importará 

na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010451-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. T. S. (REQUERENTE)

ROSELAINE PRAXEDES TEIXEIRA DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010451-34.2018.8.11.0041 Vistos etc. Trata-se de pedido 

de alvará judicial para levantamento de valores que as autoras fazem jus 

em razão do falecimento de seu esposo e filho, respectivamente, cuja 

competência é da Vara de Família e Sucessões. Neste contexto, declaro a 

incompetência deste Juízo para o julgamento do feito, e determino a 

redistribuição a uma das Varas da Família e Sucessões, nos termos do 

artigo 64, § 3º, do CPC. Cuiabá, 20 de abril de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000298-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000298-39.2018.8.11.0041 

AUTOR: SILBENE DE SANTANA SILVA RÉU: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Vistos. Trata-se de ação 

de indenização por danos morais e materiais proposta por Silbene de 

Santana Silva em face de Rodobens Incorporadora Imobiliaria 304 – SPE 

Ltda., aduzindo, em síntese que firmou contrato de compra e venda de 

uma unidade autônoma no Condomínio Rio Reserva, em 31/08/2016, 

pagando entrada de R$ 15.000,00. O restante seria pago em 31 parcelas 

no valor de R$ 1.424,89, sendo que, desse valor, pagou 6 prestações, 

totalizando a quantia de R$ 27.698,74.. Relata que tudo ia caminhando bem 

até que o dia em que solicitou o valor do saldo devedor para encaminhar 

ao banco, no entanto, foi informada do distrato unilateral do contrato de 

comprova e venda. Afirma que tentou solucionar a questão 

administrativamente, inclusive quanto à restituição dos valores pagos, 

todavia, a ré pretende devolver apenas a quantia de R$ 5.956,15 e, na 

forma parcelada. A par disso, requer o deferimento da tutela de urgência, 

a fim de compelir a ré na devolução da quantia paga R$ 27.698,74, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00. No mérito, requer a nulidade 

do contrato de distrato ou, alternativamente, a devolução dos valores 

pagos na ordem de R$ 27.698,74, devidamente corrigido. Determinada a 

emenda da petição inicial (Id 11308815), a autora atendeu a ordem 

conforme ID 11315648. Decisão indeferindo os benefícios da Justiça 

gratuita (Id 11562552). A autora recolheu as custas (Id 11998893, 

11998921, 11998946). É o relatório. Decido. A tutela almejada pela autora 

é regulada pelo art. 294 do CPC, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão 

almejada pela autora, de acordo com a 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 CPC, 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.” 

Deste modo, 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.) Em que pese a relevância do fato narrado na exordial, não 

resta demonstrado o perigo da demora, eis que não se pode confundir o 

pressuposto “perigo da demora” com a “urgência financeira”. O perigo da 

demora se configura com o risco da demora na prestação jurisdicional 

perecer ao longo do tempo. Consta nos autos que o contrato firmado entre 

as partes está sendo objeto de distrato pela ré e que a autora objetiva a 

devolução do numerário investido, ao argumento que a empresa pretende 

a devolução de apenas uma pequena parte que entende ser correto. 

Neste caso, inexiste urgência em determinar a devolução imediata sem, 

antes, ser formado o contraditório. Ainda, a autora, em seus pedidos, 

postula a devolução do valor pago à tutela de urgência. E, no mérito, 

requer a nulidade do distrato ou a devolução do numerário. Posto isto, 

ausentes os requisitos autorizadores indefiro a tutela provisória de 

urgência. Com advento do CPC/2015 ficou determinado pelo art. 334, § 1º 

que as audiências de conciliação deverão ser realizadas por conciliador 

ou mediador. A par disso, em atenção ao Ofício n.º 315/2016 – CCMC, 

designo o dia 04 de junho de 2018, (04/06/2018) às 12:30 horas para a 

audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo 

estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra 

completa, sendo desnecessário o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 

07 de março de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038652-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELINIER MANFRIN BORGES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos da legislação vigente, certifico que o mandado de 

citação foi enviado à Central de Mandados. Considerando a informação de 

que o autor fornecerá os meios necessários ao cumprimento do ato, 

esclareço que caberá ao autor acompanhar a distribuição do mandado e 

contatar o oficial de justiça fornecendo o necessário para cumprimento. 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026735-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LOPES ZALINELO DA CRUZ (AUTOR)

JOAO ANTONIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEMAR SAYD PINTO OAB - MT18852/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA DA SILVA CARDOSO (RÉU)

Outros Interessados:

GILDA BARRETO (CONFINANTES)

ODENIL GONÇALVES FONSECA (CONFINANTES)

LURDES FRANZINO (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026735-54.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

emenda a inicial requerida. Nos termos do art.334 e §§ do NCPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 12/06/2018 às 08:30horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 
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Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intimem-se os autores para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se pessoalmente a parte ré e 

os confinantes , e, por edital, os interessados ausentes incertos e 

desconhecidos, para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do NCPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se as 

Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Nacional para, querendo, 

manifestarem nos autos. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003922-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO CARMINDO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA OAB - MT0009153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDINALVA GOMES DE LIMA (EXECUTADO)

ALEXANDRE MAGNO GOMES DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos do art. 482,VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência para cumprimento de mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, referente a decisão de ID xxxxxx, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026735-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LOPES ZALINELO DA CRUZ (AUTOR)

JOAO ANTONIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEMAR SAYD PINTO OAB - MT18852/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA DA SILVA CARDOSO (RÉU)

Outros Interessados:

GILDA BARRETO (CONFINANTES)

ODENIL GONÇALVES FONSECA (CONFINANTES)

LURDES FRANZINO (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar, no prazo de 15 

(quinze) dias, o endereço completo dos confinantes, a saber, a rua, 

número da residência, bairro, cidade e CEP. CUIABÁ, 21 de abril de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038548-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY VIEGAS DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038548-78.2017.8.11.0041 DESPACHO Processo 

redistribuído da 3° Vara Especializada de Direito Bancário. 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). No mesmo prazo deverá a autora informar o endereço 

eletrônico das partes e o seu interesse na audiência de conciliação, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril 

de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007410-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN SOLDATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB - MT0004678A (ADVOGADO)

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

OSWALDO SANTOS OAB - MT21239/O (ADVOGADO)

KEWRI REBESCHINI DE LIMA OAB - MT15911/O (ADVOGADO)

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007410-59.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro o 

aditamento da petição inicial (Id 12789506), nos termos do art. 303, § 1º, I, 

CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 17/07/2018, às 09:30 

horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035298-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GARCIA SIQUEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MIRANDA DE MELLO (RÉU)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035298-37.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido do ID 12387950. Decorrido o prazo e não sendo atendida a ordem 

do ID 12194150, certifique-se e façam-me os autos conclusos. Cuiabá, 23 

de abril de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002325-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002325-92.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Rodrigo 

Mischiatti requer a integração no feito como assistente litisconsorcial (Id 

12175085), nos termos do art. 119 e seguintes do CPC. Diante disso, 

intimem-se as partes para manifestar sobre o pedido de ingresso como 

assistente litisconsorcial, no prazo de quinze dias. Cuiabá, 23 de abril de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021714-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1021714-97.2017.8.11.0041 DESPACHO Nos termos do 

art. 329, I, CPC, defiro o pedido do ID 11173046. Inclua as empresas no 

pólo passivo, como requerido e anote-se no Sistema PJE. Designo 

audiência de conciliação para o dia 17/07/2018 às 10:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Citem-se e 

intimem-se a(os) ré(us) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021714-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1021714-97.2017.8.11.0041 DESPACHO Nos termos do 

art. 329, I, CPC, defiro o pedido do ID 11173046. Inclua as empresas no 

pólo passivo, como requerido e anote-se no Sistema PJE. Designo 

audiência de conciliação para o dia 17/07/2018 às 10:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Citem-se e 

intimem-se a(os) ré(us) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035613-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO A empresa autora, PPER FRETES E TRANSPORTES 

LTDA., requer o deferimento da assistência judiciária gratuita, ao 

argumento de que não possui saúde financeira suficiente para recolher as 

custas e taxas judiciárias necessárias à distribuição do feito. 

Alternativamente, requer o pagamento parcelado. Os documentos 

apresentados pela empresa não são suficientes para comprovar a 

ausência de recursos financeiros para o pagamento das custas judiciais. 

Desta forma, nos termos do art. 98, § 6º do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido alternativo formulado pela empresa autora para que o 

recolhimento das custas judiciais seja feito em 06 (seis) parcelas mensais. 

A parte deverá emitir as guias de pagamento e comprovar o recolhimento 

até o dia 20 de cada mês. Cientifico a parte que o inadimplemento de 

quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 290 do CPC. Conforme informado pelo Departamento de 

Controle e Arrecadação, na Divisão de Arrecadação e Fiscalização - Foro 

Judicial do TJMT (Tel. - 3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo 

parcelamento das custas judiciais deverá realizar a emissão das guias de 

parcelamento, mês a mês no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes” colocando nos respectivos 

campos os valores correspondentes às parcelas devidas. Intime-se a 

autora para que proceda ao recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais necessárias, nos termos da orientação fornecida. Em atenção ao 

princípio da celeridade processual, desde já designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2018 às 10:00 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 
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Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo (artigo 334, §§ do CPC). Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se. Cumpra-se assim que for comprovado o 

recolhimento da primeira parcela das custas judiciais. Cuiabá, 23 de abril 

de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004329-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO MARECHAL RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Diante os documentos apresentados, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à autora – art. 98, CPC. A 

exequente requer a concessão de tutela de urgência para reconhecer que 

a empresa executada faz parte do Grupo Econômico administrado pela 

ENGEGLOBAL, a fim de que este Juízo determine a expedição de ofício à 

Energisa e ANEEL para que todo e qualquer valor a ser repassado para as 

empresas do Grupo sejam judicialmente depositados, até a satisfação 

integral do débito. Contudo, a exequente deixou de qualificar e indicar o 

Grupo Econômico no polo passivo. Posto isto, determino a intimação da 

exequente para emendar a inicial e promover as adequações necessárias, 

de forma que da narração dos fatos decorra logicamente os pedidos, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007114-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007114-37.2018.8.11.0041 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). Em igual prazo, deverá o autor juntar aos autos seus 

documentos pessoais. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001280-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (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° 1001280-53.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 22/05/2018 às 08:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1033853-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANY CRISTINA EMIKO PIRES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIACAO E MEDIACAO DE MATO 

GROSSO LTDA - ME (REQUERIDO)

ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos do art. 

482,VI, CNGC, 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, 23 de abril de 2018. MONNYQUE 

LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035349-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIO ANTONIO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035349-48.2017.8.11.0041 Vistos e etc. TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Número do Processo: 

1035349-48.2017.8.11.041 Data e horário: 23 de abril de 2018, às 14:00 

horas. Autor: Cecílio Antonio Souza Réu: Samoel Pereira Borges 

PRESENTES: Juíza de Direito: Dra. Ana Paula da V. Carlota Miranda Autor: 

Ausente Advogado do autor: Ausente Réu: Samoel Pereira Borges RG 

0442763-7 Advogado da ré: Viviane de melo Almeida OAB 6762 

OCORRÊNCIAS Iniciada a solenidade, constatou-se a ausência do autor e 

seu advogado. O réu desistiu da oitiva da testemunha Cristina Guimarães 

Inocêncio. A audiência se realizou com a oitiva de uma testemunha. 
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DELIBERAÇÕES A seguir a MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: 

“Homologo a desistência da testemunha Cristina Guimarães Inocêncio. 

Cumprido o ato, devolva-se a carta precatória à Comarca de origem. Saem 

os presentes intimados.” Nada Mais, Eu, __________ (Brenda de Queiroz 

Sanches) – Estagiária de Direito, que digitei e encerro o presente. ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito Samoel Pereira 

Borges Réu Viviane de melo Almeida Advogado do réu Cuiabá, 23 de abril 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 870098 Nr: 9642-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO EDNO DA PENHA SOUZA, HUGO 

HENRIQUE DE MOURA, OCIDE JEORGE DE ALCANTARA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução em que a parte executada, citada, não 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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 377208 Nr: 13115-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:16.252

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, citada, 

não 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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 754366 Nr: 6345-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDSSB, ALESSANDRA DA SILVA, DELCIDES 

SANTOS BARROS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EREMITA LAURA DA SILVA 

OURIVES - OAB:12744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Por fim, diante o cumprimento da obrigação, julgo extinto este cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 924, II do CPC/15.Oficie-se a Caixa 

Econômica Federal para que proceda a abertura de CONTA POUPANÇA 

em nome do menor Maria Vitoria da Silva Santos Barros, ficando a sua 

movimentação autorizada somente com a sua maioridade civil e/ou ordem 

judicial.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1090935 Nr: 6554-83.2016.811.0041

 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: WRFDS, RENATA ADRIANA DE SOUZA

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

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com a quantia paga e requereu o seu 

levantamento.

 O Ministério Público opinou pelo deferimento do levantamento dos valores 

em favor do menor (p. 118).

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos 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 transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 377507 Nr: 13577-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CEZAR SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Trata-se de execução de título extrajudicial em que as partes se 

compuseram, sendo proferida sentença homologatória à p. 117.

 O executado requereu à p. 118/119 a liberação da restrição constante no 

veículo constrito à p. 98/99, bem como a liberação dos valores 

penhorados em conta bancária de sua titularidade.

 Intimada para se manifestar sobre o pedido, a exequente não concordou 

com a liberação do veículo, tão somente com o desbloqueio dos valores 

penhorados da conta do executado, uma vez que no acordo homologado 

não havia tal previsão, sendo que a retirada da restrição de p. 98/99 

deverá ocorrer somente após a quitação do referido acordo (p.123/124).

 DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do executado de p. 118/119, devendo 

ser liberado em seu favor eventual quantia bloqueada em sua conta. 

Quanto a liberação do veículo, indefiro o pedido, devendo a restrição 

permanecer até o integral cumprimento do acordo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 445852 Nr: 20363-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 

BOMBEIRO MILITAR DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILDES CORREA DA SILVA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT

 Diante do lapso temporal decorrido entre a apresentação dos termos do 

acordo de p. 34/35, e tendo em vista que o documento de p. 56 não 

contém assinatura do responsável, intime-se a executada para manifestar 

sobre a petição de p.55/56, em 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1285577 Nr: 3446-75.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPAGEM DE PNEUS CDB LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACER CONSTRUÇÃO E DESIGN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Mubarak Júnior - 

OAB:120.415-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o cadastro de patronos da parte autora estava 

desatualizado, e que nesta data realizei sua atualização, procedo a 

republicação do Despacho do dia 14/03/2018.

"Processo nº 5800-10.2017.811.0041

Código 1203654

DESPACHO

Cientifiquem-se a exequente e o Juízo deprecante da distribuição desta 

carta precatória para este Juízo.

Intime-se a exequente 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, vez que é vedada a apresentação de 

fotocópias, segunda via, comprovantes de depósitos efetuados por meio 

de envelopes, bem como depósitos/transferências realizados on-line.

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado e, após, devolva-se à Comarca 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, 20 de fevereiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1135089 Nr: 25125-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS MAURO SOARES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:15.813A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: nelson willians - OAB:, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12,208-A

 Processo n° 28577-33.2010.811.0041

Código: 1135089

Vistos e etc.

Intime-se o exequente para que se manifeste sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença de p. 102/141.

Após, concluso para deliberação.

Cuiabá, 19 de abril 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.: 758067 Nr: 10280-07.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NG DA SILVA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR GUINCHOS LTDA, COMERCIAL PETRÓPOLIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, JOEVERTON 

SILVA DE JESUS - OAB:9946, SUZANA GERMOSGESCHI LUZ - 

OAB:9.051/MT

 Processo nº 10280-07.2012.811.0041

Código 758067

DESPACHO

Expeça-se alvará do valor depositado à p. 532 para a exequente, 

conforme solicitado a p. 536.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre petição de p. 

539/543, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cuiabá, 19 de abril de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 377208 Nr: 13115-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:16.252

 Somente foi localizado R$ 10,83 e por ser valor irrisório, promovo o 

desbloqueio.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 870098 Nr: 9642-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO EDNO DA PENHA SOUZA, HUGO 

HENRIQUE DE MOURA, OCIDE JEORGE DE ALCANTARA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Penhora infrutífera.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 931555 Nr: 50160-35.2014.811.0041

 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: AMÉLIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JOSÉ PEIXOTO VELLOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos de p. 149/150.

Intime-se o advogado Rodrigo Cesar Vasconcelos Moreira para indicar o 

atual endereço do réu, em cinco dias.

Segue o resultado da busca de endereço do réu realizada pelo INFOJUD e 

BACENJUD. No endereço encontrado pelo INFOJUD já foi tentada a citação 

do réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 898365 Nr: 28615-06.2014.811.0041
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA, VERENICE 

VERGINASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI FERNANDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Segue o resultado da busca de endereço do réu realizada pelo 

BACENJUD.

 Intime-se o autor para conhecimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 760538 Nr: 12909-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS PROMOÇÕES DE EVENTOS E PRODUÇOES 

LTDA, MARIO GONÇALO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 Tentativa de penhora infrutífera.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1019485 Nr: 31583-72.2015.811.0041

 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: JOSE MARCIO EVANGELISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Certifico que, nos termos do item 20.6 do Provimento n. 56/2007, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

se manifestarem acerca do laudo pericial juntado às fls 122/126, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1053151 Nr: 47979-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMARIO COIMBRA MARTINS

 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 César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Certifico que procedo a intimação do requerido para manifestar sobre o 

desarquivamento dos autos no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 884370 Nr: 19430-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA REGINA SCHEREMETA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, VANESSA DA SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do laudo 

pericial juntado à fl. 320/341, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 946615 Nr: 58396-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CARVALHO ARRUDA 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:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição de fls. 80/85, 

referente ao pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 72104 Nr: 4395-71.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENCOL S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosaura Luzia Soares da Silva Borges, 

ESPÓLIO DE CLÁUDIO JORGE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT, HEBERT ROGÉRIO ARANTES MATEUS - 

OAB:23336/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos e encaminho intimação ao exequente para 

manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 760538 Nr: 12909-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS PROMOÇÕES DE EVENTOS E PRODUÇOES 

LTDA, MARIO GONÇALO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros 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.: 843542 Nr: 47439-47.2013.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: WAGNER CASTRO DE MORAES SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência dos débitos 

cobrados pelo réu no valor de R$ 329,00 e 182,00, vencidos em 

14/07/2012 e 28/05/2012, respectivamente. Diante da atitude ilícita, 

CONDENO o réu ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao 

autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362-STJ). Custas e despesas processuais pelo réu, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 

85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de março 

de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 806293 Nr: 12766-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ARAUJO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURA MERCIA LIMA DE OLIVEIRA, WILSON 

BRIZOLA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta em 2013, cujo 

pedido liminar para depósito em juízo foi deferido em 10/04/2013 (p. 18).

Os réus até hoje não foram citados e diante da não localização da autora, 

a Defensoria Pública que a assiste, pleiteou a sua intimação pessoal, o 

que foi deferido pelo Juízo (p. 48 e 49).

O Oficial de Justiça certificou que a autora não foi encontrada no 

endereço informado nos autos, sendo que os moradores e comerciantes 

da região não a conhecem (p. 53).

Diante desses fatos, e não tendo a autora informado seu atual endereço 

nos autos e sendo esse processo da Meta 02 do CNJ, INDEFIRO o pedido 

de suspensão formulado à p. 57.

Encaminhem-se os autos para a Defensoria Pública, a fim de que seja 

intimada desta decisão e promova o regular andamento do feito em cinco 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 365140 Nr: 3282-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO PEREIRA DE ANDRADE, NEUSA ESTEVÃO 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA HABIB KMEIH, HABIB YUOUSSEF 

KMEIH, JOSÉ RUIZ GONÇALVES, GILBERTO RODRIGUES DE GODOI, 

MARCELO ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER ANDRADE PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:21.561, LAURO MARVULLE - OAB:3.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os réus foram citados por edital e ofertaram defesa através da Curadora 

Especial.

A União, Estado e Município informaram não ter interesse no feito.

A decisão proferida à p. 100 já autorizou a citação dos confinantes que 

estão em lugar incerto por edital.

Assim, defiro o pedido de p. 175.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 779119 Nr: 32553-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO GERALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro parcialmente o pedido de p. 117 para que o autor, em dez dias 

contados da intimação deste decisão, apresente os documentos 

determinados à p. 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 895743 Nr: 26903-78.2014.811.0041

 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: CUIABÁ RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, FÁBIO GRECO, AMAURY FONSECA JUNIOR, SÃO 

JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 54 LTDA, ALBERTO JORGE 

FILHO, MAURO CUNHA SILVESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERES BECHARA, ODENIL JACINTO DE 

OLIVEIRA, ISABEL MALHEIROS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro a substituição processual requerida à p. 270 e 272, em razão do 

falecimento de Feres Bechara, pelo seu espólio, representado por Aniz 

Bechara.

Promova-se a substituião na capa dos autos e sistema Apolo.

Cite-se o Espólio de Feres Bechara, representando pelo inventariante Aniz 

Bechara, no endereo indicado à p. 272.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 786630 Nr: 40537-15.2012.811.0041

 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: WELINTON BARRINHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. PERES GONÇALVES ME, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:16.983, ELISANGELA SANCHES F. DE 

ANDRADE - OAB:15.154/MT, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748/PE

 Vistos etc.

O malote digital juntado à p. 689/692 não pertence a este processo. 

Desentranhe-se e junte-se nos autos respectivos, certificando.

Quanto ao recurso de agravo de instrumento nº 1012689-86.2017, 

noticiado pela ré à p. 664/688, mantenho a decisão recorrida, pelos seus 

próprios fundamentos.

O Relator do RAI 1012689-86.2017 não solicitou informações. Assim, 

certifique-se quanto ao julgamento do referido recurso.

Após, concluso para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 834610 Nr: 39925-43.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR MONTEIRO, FATIMA REGINA MONTEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:3.162/MT, DULCIMARY LAURA DE OLIVEIRA - OAB:11738/

11738MT, IVANOWA RAPOSO QUINTELA - OAB:, Raphael Monteiro 

do Prado - OAB:16.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - OAB:6.217-B, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, 

LIGIMARI GUELSI - OAB:12.582/MT, ROMARIO DE LIMA SOUSA - 

OAB:18881/O

 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) Eveline Guerra da 

Silva, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder 

além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 700749 Nr: 35372-55.2010.811.0041

 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: JOSE CAETANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 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) EVALDO MAGNO 

LEITE TEIXEIRA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades 

previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 338894 Nr: 9465-49.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DIAS DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 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) BRUNO WESLEY 

VERZIGNAZZI, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades 

previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 406609 Nr: 37652-33.2009.811.0041

 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: ANA PAULA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON DE SOUZA GONÇALVES, MIGUEL 

CORDEIROS DOS SANTOS, MARIA CRISTINA M. RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, Bruno Wesley Verzignazzi - OAB:23171/O, 

CÉLIO ANTÔNIO DO PRADO JUNIOR - OAB:17527-MT, EDLAINE 

RIBEIRO DA GAMA - OAB:17855, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RICIELI FORTES - OAB:OAB/MT- 18097, WILLIAN 

POSCA PIVOTTO - OAB:18.634/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON CLERISTON 

WILLIAN DA SILVA PEREIRA - OAB:13.931 PAB/MT, DEFENSORIA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Não houve objeção aos honorarios periciais, razão pela qual o homologo.

Os honorários serão pagos na forma determinada pela decisão de p. 

188/189.

Solicite-se ao perito data para a realização da perícia, cientificando as 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 128086 Nr: 15462-86.2003.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFECTA TRANSPORTES LTDA ME, 

GIOVANA BALTA FERNANDES SECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho os argumentos de p. 223/225 e defiro a citação por edital.

O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.

 Na consulta n.º 20/2016 – CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de 

Justiça cientificou:

 “O DOF prestou informações, dando conta que ainda não foi 

disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais 

de citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões judiciais, 

de diversificados Tribunais, a respeito das soluções que vêm sendo 

adotadas em razão da aludida indisponibilidade.

 Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).”

 Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o 

edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensada as 

demais formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/2015.

 O edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, também deverá ser 

publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 913973 Nr: 39478-21.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA ARANTES DA SILVA, ANTONIO BENEDITO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 57 de 517



IMOBILIARIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALVES 

SOUZA - OAB:239960/SP, Dr. José Walter Ferreira Júnior - OAB/SP 

152.165 - OAB:, GILSON SANTONI FILHO - OAB:217967, JOSÉ WALTER 

FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Certifico que os Embargos de Declaração apresentados às fls. 197/203 

são tempestivos. Sendo assim, nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar os requeridos para 

ofertarem suas contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1093595 Nr: 7770-79.2016.811.0041

 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: VANDERLAN RODRIGUES DA SILVA MESQUITA

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:15005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903, 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) JAYANE LEDNA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada 

as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1170809 Nr: 40535-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIER DUARTE FERREIRA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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) Ray Carvalho Dias, 

solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 709377 Nr: 2257-09.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO NOBREGA ESTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI CAIXA DE PECULIOS, PENSOES E 

MONTEPIOS BENEFICIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B-MT

 Vistos etc.

Diante da informação de ajuizamento da ação de interdição, necessário 

aguardar decisão da Vara de Familia quando ao curador do autor.

Posto isto, suspendo a tramitação do feito por sessenta dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 721388 Nr: 16890-25.2011.811.0041

 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: AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM. IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

INSUMOS AGRÍCOLAS CAMPO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10.708/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 279/315 é 

tempestivo.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar as suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 749338 Nr: 1390-79.2012.811.0041

 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: WAGNER MARINHO DE ARAUJO, CELIA MARIA DE 

ARAUJO

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

TRABALHO MÉDICO, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MARINHO ARAÚJO - 

OAB:10.882/MT, Wagner Marinho de Araújo - OAB:10882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6.217-B, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/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) Eveline Guerra da 

Silva, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu poder 

além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 763505 Nr: 16093-15.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL MAISON FRANCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:17143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/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) WILLIAM KHALIL, 

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 
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promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 829789 Nr: 35542-22.2013.811.0041

 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: RONDENELLY CESAR MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A, UNIVERSAL IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 Vistos etc.

Cite-se a ré Universal Imóveis no endereço fornecido à p. 243.

Ofertada contestação pela ré Universal, intime-se o autor.

Deixo de designar audiência de conciliação, eis que da defesa ofertada 

por Sistema Fácil e Rodobens não verifico a possibilidde de composição 

amigável.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1260706 Nr: 24620-77.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREIRA LM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORQUATO CONSTRUTORA LTDA, RODOLFO 

PAIER, BENEDITO TORQUATO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JORGE JUNIOR - 

OAB:20778/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca da 

impugnação de fls. 37/46, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 379043 Nr: 5682-83.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ENRIQUE NETO, ELINÁ SALGADO DE 

MENDONÇA ENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FLOQUET DE AZEVEDO, MARIA DAS 

GRAÇAS PRATES AZEVEDO, ELIENE JOSÉ DE LIMA, JOSÉ GERALDO 

RIVA, JANETE GOMES RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN ALVES MARTINI - 

OAB:13692/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199, EDUARDO HENRIQUE MIGUEIS JACOB 

- OAB:9820-A, EUCLIDES BALERONI - OAB:882, GIOVANI HERMÍNIO 

TOMÉ - OAB:10.437-B, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731/MT, LUÍZ RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - OAB:11520, 

MILTON ALVES DAMASCENO - OAB:3.620/MT, PRISCILA PEREIRA 

LIMA; - OAB:3.8410, SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:3546-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) MILTON ALVES 

DAMACENO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 94747 Nr: 2761-35.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON NOGUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DA SILVA XAVIER 

- OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETI - OAB:4912-O/MT, JÚLIO CÉSAR RIBEIRO - OAB:5.127/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) LEILA MARIA DA 

SILVA XAVIER, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades 

previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 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) CAROLINA ROSSETO 

SANCHES, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 94744 Nr: 5613-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUSTER DANIEL DE FREITAS LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON PEAGUDO DE FREITAS - 

OAB:1101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETI - OAB:4912-O/MT, FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT, JÚLIO CÉSAR RIBEIRO - OAB:5.127/MT, MAURICIO 

ANTONIO DA SILVA FILHO - OAB:16287

 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) LEILA MARIA DA 

SILVA XAVIER, solicitando a devolução dos autos que se encontram em 

seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades 

previstas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1082113 Nr: 2575-16.2016.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALES JOSE BORGES FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, MARISA 

CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR - 

OAB:15.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) MARA LÍGIA DE 

OLIVEIRA, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 256241 Nr: 19831-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH AUGUSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÚBIA MARIA SOUZA ENORÉ, UNIBANCO AIG 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DA SILVA XAVIER 

- OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, THIAGO 

SILVA VIEIRA - OAB:18.976/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do documento 

juntado às fls. 1182/1186, no prazo 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 854960 Nr: 57473-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI APARECIDA CERQUEIR BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO DE 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:6.232/MT

 Vistos etc.

Intime-se a executada para se manifestar sobre a petição e fotos de p. 

310/326, em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894306 Nr: 26093-06.2014.811.0041

 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: ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA 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, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Vistos etc...Intime-se o perito para aceitar a nomeação, apresentar a sua 

pretensão honoraria, currículo e contatos profissionais, em cinco dias, nos 

termos do art. 465, §2º do CPC.Apresentados os honorários, intimem-se 

as partes para ciência e manifestação em três dias.As partes, no prazo 

comum de quinze dias, poderão indicar assistentes técnicos (devendo 

informar telefone e e-mail para contato do respectivo assistente) e 

formular quesitos. A parte que formular quesito cuja resposta implique 

trabalho excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo 

pagamento dos honorários correspondentes ao quesito, sob a pena de 

indeferimento.Após a concordância quanto aos honorários pericias, ou 

sua homologação pelo juízo, intime-se a ré para efetuar o pagamento, em 

cinco dias.Autorizo o pagamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários.O perito deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso. Deve o perito, ainda, assegurar aos assistentes 

das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames 

que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com 

antecedência mínima de 5 dias (art. 466, §2º do CPC.).O laudo pericial 

deverá ser entregue em cartório no prazo de 10 dias, contados a partir da 

data em que o perito for comunicado para dar início aos 

trabalhos.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo 

comum de quinze dias se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos.A pertinência da prova oral será apurada após a 

entrega do laudo pericial.Intimem-se todos. Cumpra-se com urgência, 

processo incluso na Meta 02-CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 879563 Nr: 16544-69.2014.811.0041

 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: LEONEL GONÇALO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO REINERS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta 

por Leonel Gonçalo Ribeiro contra Digo Reiner Gonçalves, objetivando o 

recebimento dos valores que o réu, na qualidade de seu patrono, recebeu 

através de alvará judicial. Pugna pela condenação do réu em dano material 

e moral.

Citado, o réu contestou o feito no sentido de que não conseguiu contatar o 

autor para lhe entregar o dinheiro. Pede que o autor informe seus dados 

bancários para pagamento e se insurge quanto ao pedido de dano moral.

Intimados para se manifestar quanto ao interesse na produção de provas, 

o autor requereu prova oral.

É o breve relato. Decido.

Não há preliminares e as partes estão devidamente representadas, razão 

pela qual dou o feito por saneado.

O ponto controvertido consiste no motivo pelo qual o dinheiro recebido 

pelo réu, mediante alvará, não foi entregue ao autor.

Havendo pedido de prova oral, defiro o pedido de depoimento pessoal do 

réu e oitiva de testemunhas.

Designo o dia 21/06/2018 às 14:00 horas para a audiência de instrução e 

julgamento.

Intimem-se o réu para vir e a depor na audiência de instrução, sob pena de 

confissão.

As testemunhas deverão ser arroladas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 357, §4º, CPC.

Registro que nos termos do art. 455 do NCPC, “ 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.”

Encaminhe-se os autos à Defensoria Pública.

Cumpra-se imediatamente. Processo da Meta 02 do CNJ.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 856405 Nr: 58716-60.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CERQUEIR BERNARDES

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

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Vistos etc.

Após o cumprimento do que foi determinado nos autos em apenso (código 

854960), concluso para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 311818 Nr: 18282-39.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF BAN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON OZEAS PIOVEZAN, DELZI DE 

OLIVEIRA PIOVEZAN, ANTONIO CARLOS BUZAHAR PIOVEZAN, 

CAROLINA CURVO PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564-A/MT, VALDEMAR ELPÍDIO PACHECO - OAB:2253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se os réus para constituir novo patrono e especificar provas, por 

carta precatória, como requerido à p. 203/204.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 455342 Nr: 26547-25.2010.811.0041

 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: CÉLIA REGINA DE FREITAS JACOB, PEDRO DE FREITAS 

JACOB, MARIANA DE FREITAS JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA, CLAUDEMIR 

MANOEL DOS SANTOS, MARÍTIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSO JOSÉ CAMPOY - 

OAB:105.186, JÚLIO CESAR COELHO PALLONE - OAB:16.004 OAB/PR, 

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A

 Vistos etc... O perito deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe 

foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Deve o perito, 

ainda, assegurar aos assistentes das partes o acesso e o 

acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia 

comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias 

(art. 466, §2º do CPC.). O laudo pericial deverá ser entregue em cartório 

no prazo de 10 dias, contados a partir da data em que o perito for 

comunicado para dar início aos trabalhos. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para que no prazo comum de quinze dias se 

manifestem sobre o resulta-do, mesma oportunidade em que deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos. Oficie-se como 

requerido nas letras “a”, “b”, “c” e “d” de p. 454/455. Desde já, designo 

audiência de instrução para o dia 16/08/2018, às 14:00 horas, 

oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal do representante 

da ré Cordiollo Transporte Ltda., bem como serão ouvidas as 

testemunhas. As testemunhas deverão ser arroladas pelas partes no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §4º, CPC. 

Registro que nos termos do art. 455 do CPC, “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.” Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081347 Nr: 2213-14.2016.811.0041

 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: JOSÉ DE ALMEIDA

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVALDO MAGNO 

LEITE TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 2213-14.2016.811.0041, 

Protocolo 1081347, 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.: 904355 Nr: 33101-34.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEDMA CRISTINA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

TOCATINS, CENTRO AMAZÔNICO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - 

CAEPE, EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:33791, NAYARA GALLIETA BORGES - OAB:5.249, 

RAYANA LIMA PEREIRA - OAB:6312/TO

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

intimação à parte requerente para manifestar-se acerca do documento 

juntado à fl. 273/278, no prazo de 15(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 794962 Nr: 1287-38.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CHECKOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA MARIA DE MATOS 

BARONI - OAB:214.157/SP, RONALDO CALDEIRA BARBOSA - 

OAB:177.839/SP, VIVIANE DE SOUZA DIAS - OAB:228.461/SP

 Processo nº 1287-38.2013.811.0041

Código 794962

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Estrela da Borracha 

Comercial Ltda em face de Rede Checkok. Assim, promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 20 de abril de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 819207 Nr: 25488-94.2013.811.0041

 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: REINER NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUYABÁ CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:OAB/SP 230.904, MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454, 

PAULO FERNANDO SCHEIDER - OAB:8117, Vanessa Cristina de 

Abreu Sperandio - OAB:9.175-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 25488-94.2013.811.0041

Código 819207

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Reiner Nogueira de 

Carvalho Junior em face de Cuyabá Corretora de Imóveis Ltda. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 20 de abril de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 941130 Nr: 55215-64.2014.811.0041

 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: GUSTAVO VASCONCELOS DE SOUSA

 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

 Processo n° 55215-64.2014.811.0041Código: 941130Vistos e 

etc.Trata-se de ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT.Este 

processo pende de realização de pericia médica na parte autora desde o 

ano de 2017 (momento do deferimento da prova requerida), que somente 

não se realizou até hoje diante da sua ausência injustificada na data 

designada pelo médico perito.Desta forma ADIVIRTO-O que o seu não 

comparecimento injustificado em nova data será considerado como ato 

atentatório ao judiciário, com a cominação de multa, nos termos do art. 77 

do CPC/15:“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres 

das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer 

forma participem do processo:(...)IV - cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua 

efetivação;(...)§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá 

qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá 

ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.§ 2o A violação ao 

disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, 

devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais 

cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da 

causa, de acordo com a gravidade da conduta.”Da mesma forma poderá 

levar a improcedência dos pedidos inicial. Requisite-se o perito nomeado 

para a realização da pericia, via e-mail funcional ou telefone, data para a 

realização da pericia deferida.Com a apresentação da data, dê-se ciência 

às partes para comparecimento. Cumpra-se expedindo o necessário com 

URGENCIA processo da meta 02/2018 - CNJ.Cuiabá, 20 de abril de 

2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1079882 Nr: 1452-80.2016.811.0041

 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: NATALIA GUARIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA. - OAB:13.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANA LETICIA DO 

CARMO LUCHTENBERG - OAB:12.325, VALERIA CRISTINA BAGGIO DE 

CARVALHO RICHTER - OAB:4.676

 Processo n° 1452-80.2016.811.0041

Código 1079882

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. 

101.

 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, 20 de abril 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.: 1047915 Nr: 45375-93.2015.811.0041

 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: CATARINA DE VASCONCELLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES EMBRATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Processo n° 45375-93.2015.811.0041

 Código 1047915

DESPACHO

Trata-se de cumprimento de sentença. Assim, promovam-se as devidas 

anotações na capa dos autos e no sistema Apolo.

Intime – se a credora para se manifestar sobre o pagamento da 

condenação (p.80/90), em 05 (cinco) dias.

Cuiabá, 20 de abril de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 725202 Nr: 20915-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226-B/MT

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de credito, nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Em sendo encontrado bens passíveis de penhora, deverá o 

exequente requerer a retomada da marcha processual perante este juízo, 

independente de recolhimento de custas processuais, o qual avaliará a 

pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do referido 

provimento. Após a expedição das certidões, intime-se o exequente para 

sua retirada. Em seguida, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 20 de abril 

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.: 1215431 Nr: 10060-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL, GILMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIRA BULHÕES PERRUPATO, MANOEL 

FRANCISCO VELLOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:56443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLADIA BULHÕES 

PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557/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) WLADIA BULHÕES PERRUPATO 

GUIZARDI, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 127684 Nr: 1890-78.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Reita Faria Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A

 Processo nº 6143/1994

Código 127684

DESPACHO

Intime-se a executada para se manifestar sobre o pedido de desistência 

da ação de p.326, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cuiabá, 20 de abril de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 807535 Nr: 14006-52.2013.811.0041

 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: LUCIANE CRISTINA DA SILVA MARQUES, DIEGO 

FERNANDO DA SILVA, JUCIMEIRE DA SILVA MARQUES, MARCIO 

FRANCIRLEY DA SILVA MARQUES, MARCOS FRANCIRLEY DA SILVA 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S.A., TRESCINCO 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgard Pereira Veneranda - 

OAB:30.629-MG, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007, 

intimo as partes para contrarrazoar o recurso adesivo apresentado às 

fls.229/241, no prazo de 15( quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010607-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOZAN LUIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT0006056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (RÉU)

MOVEIS CARRARO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada para devolução de valores 

pagos c/c reparação de danos materiais e morais proposta por Mariozan 

Luiz da Silva em desfavor de Viza Comércio de Móveis Planejados Eireli – 

ME e Móveis Carraro Ltda. (Criare Móveis Planejados), em que o autor 

pretende a concessão liminar da tutela de urgência de natureza 

antecipada, para que as rés sejam compelidas a proceder a devolução do 

valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). Segundo consta dos 

documentos apresentados, as partes firmaram Contrato Particular de 

Compra e Venda de Móveis Planejados e Prestação de Serviços de 

Montagem em 01/11/2017, através do qual a ré Viza Comércio de Móveis 

Planejados Ltda. EPP se comprometeu a entregar ao autor os móveis 

planejados em MDF, vidros e espelhos, conforme projeto aprovado, no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis. O pagamento foi feito da 

seguinte forma: R$ 20.000,00 de entrada e o restante em 10 parcelas de 

R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), tudo por meio da entrega de 

cheques pos-datados (ID 12834447). Com a aproximação da data de 

conclusão dos serviços sem que nada tivesse lhe sido apresentado, o 

autor sustou os 07 (sete) cheques que ainda faltavam ser compensados. 

Com a sustação dos títulos, o autor afirma ter sido procurado pela ré e 

acabaram entrando em um acordo para pagamento dos referidos cheques 

sustados de formaà vista. A ré se comprometeu a repassar integralmente 

a quantia de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) recebidos à 

vista para a franqueadora, a fim de agilizar a liberação dos móveis (ID 

12834476). Na oportunidade, a primeira ré confessou que por estar 

passando por dificuldades financeiras, estava tento problemas de 

liberação dos móveis com a segunda ré. Sustenta o autor que embora 

tenha efetivado o pagamento integral do contrato, até a presente data não 

recebeu os móveis, o que tem impedido a sua mudança para o 

apartamento adquirido e lhe causado sérios prejuízos materiais e também 

morais. Pois bem! De acordo com a sistemática processual, a concessão 

liminar da tutela provisória de urgência depende do preenchimento 

concomitante dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o assunto 

ensinam os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitidiero: “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 
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imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 313.) Assim, nesta análise de 

convicção sumária, verifico a possibilidade de concessão da tutela 

provisória requerida, haja vista a presença dos elementos que 

demonstram a probabilidade do alegado direito através da apresentação 

dos documentos que instruem a inicial, tais como: contrato, projeto, 

recibos de pagamentos, etc.. O perigo de dano é evidente, pois a parte ré 

já recebeu integralmente o valor do contrato sem sequer ter cumprido em 

parte com suas obrigações. Ademais, o autor objetiva a rescisão do 

contrato, sendo certo que há os autos indícios que apuram a inadimplência 

contratual da rés, bem como a dificuldade financeira da primeira ré, 

determinante, inclusive, pela não entrega dos móveis contratados. A 

medida não é irreversível, eis que os valores a serem devolvidos ficarão 

depositados em juízo até ulterior ordem de liberação. Posto isto, presentes 

os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 

294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, a fim de DETERMINAR 

que as rés promovam a imediata devolução da quantia de R$ 56.000,00 

(cinquenta e seis mil reais) ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, 

mediante depósito judicial vinculado a este processo. Em caso de 

descumprimento desta ordem judicial, arbitro multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 297 do Código de 

Processo Civil. Deixo de determinar o aditamento da petição inicial 

conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está 

com argumentação e pedidos completamente apresentados. Nos termos 

do art.334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

30/07/2018 às 08:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se 

e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intime-se. 

Cuiabá, 23 de abril de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004263-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO PAIM DE ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004263-25.2018.8.11.0041 Vistos etc. Trata-se de 

ação de imissão de posse cumulada com pedido de cobrança de taxa 

mensal de ocupação e pedido de tutela antecipada proposta por Banco 

Santander Brasil S.A. contra Eraldo Paim de Araújo, ambos devidamente 

qualificados nos autos, reivindicando a posse no imóvel matriculado sob n. 

13.394 e 13.466 do 7º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de 

Cuiabá/MT. Afirma que em julho de 2017 adjudicou o apartamento n° 502 – 

Bloco “A” – Edifício Ilha dos Açores, localizado na Avenida Agrícola Paes 

de Barros n°682 do Bairro Cidade Alta, em Cuiabá-MT, penhorado nos 

autos de execução de titulo extrajudicial que tramita perante a 7° Vara 

Cível de Cuiabá (processo n° 250/1999) . Informa que o réu está na posse 

do imóvel desde que o bem foi adjudicado, sem pagar aluguel, e/ou adimplir 

com os demais encargos decorrentes deste, e se recusa a desocupá-lo. 

Diante tais fatos, o autor requerer o deferimento da tutela de forma 

antecipada, determinando a sua imissão na posse do imóvel. Determinada 

a emenda a inicial para comprovação do recolhimento das custas 

processuais. (ID 11938993) Os auto vieram conclusos. É o necessário. 

Decido. Defiro a emenda a inicial requerida sob o ID 12153583. A tutela 

almejada pelo autor é regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: 

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In 

casu, a pretensão almejada, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que a parte 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, verifico a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a autora juntou 

documentos que comprovam ser proprietária do imóvel desde julho de 

2017 , sendo que o réu se recusa a desocupar o bem, além de não pagar 

nenhum valor pelo uso do apartamento. O perigo de dano é evidente, haja 

vista que a manutenção do réu no imóvel impede que o autor usufrua do 

seu bem. Nesse sentido a jurisprudência do TJMT: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL 

ARREMATADO EM LEILÃO – LIMINAR DEFERINDO A IMISSÃO NA POSSE 

AO NOVO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – JUSTO TÍTULO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O adquirente de imóvel que foi objeto 

de adjudicação em leilão pelo credor mutuário, tem o direito de obter a 

imissão na posso do imóvel de quem injustamente o detenha. Requisitos do 

art. 273, do CPC, não desconstituído.(AI 131959/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO - 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - 

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DO TÍTULO DE DOMÍNIO - 

AFASTADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ADQUIRENTE DE IMÓVEL 

ATRAVÉS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DAÇÃO EM PAGAMENTO - AÇÃO 

MOVIDA CONTRA DEVEDOR QUE INJUSTAMENTE PERMANECE NO 

IMÓVEL - RECURSO IMPROVIDO. Comprovada a juntada da titularidade do 

domínio do autor sobre o imóvel em litígio, através de documento hábil para 

propositura da ação de imissão de posse, a preliminar de carência de 

ação deve ser afastada. A ação de imissão de posse tem caráter petitório, 

e não possessório, ex vi do disposto no art. 524 do Código Civil de 1916 

(A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus 

bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua). 

O êxito do autor na ação de imissão de posse depende da reunião de dois 

requisitos: a) prova do domínio, cuja propriedade do imóvel se adquire pela 
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transcrição no Registro Imobiliário; e b) posse injusta exercida pelo 

demandado. Comprovados nos autos tais condições, nega-se provimento 

ao recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido 

inicial.” (Ap, 45408/2006, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/12/2006, Data da publicação no 

DJE 19/12/2006 – Negritei) “IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL HIPOTECADO 

JUNTO A CEF E CEDIDO O CRÉDITO – AQUISIÇÃO POR TECEIRO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA A DESOCUPAÇÃO E IMISSÃO NA 

POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA - 

DECISÃO MANTIDA - DESPROVIMENTO. Demonstrada a aquisição lícita do 

imóvel hipotecado junto a CEF, cedido para empresa em razão de 

inadimplência, possível é o deferimento da antecipação da tutela que 

determina a desocupação voluntária do imóvel e a imissão na posse do 

terceiro adquirente.” (AI, 30754/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/05/2014, Data 

da publicação no DJE 19/05/2014 – Negritei) Com estas considerações e 

fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela e determino a 

imissão do autor na posse do apartamento n° 502 – Bloco “A” – e sua 

vaga de garagem, localizado Edifício Ilha dos Açores, na Avenida Agrícola 

Paes de Barros n°682 do Bairro Cidade Alta e matriculado sob n. 13.394 e 

13.466 do 7º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT. 

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o réu desocupar o imóvel. 

Expeça-se o mandado de imissão de posse, observando o prazo 

concedido para desocupação. Em obediência ao art. 334 e §§ do CPC, 

designo o dia 30/07/2018 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. Após, intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que 

a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 23 de abril de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1035575-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Defiro a emenda da inicial. A autora pretende, por esta 

via, a concessão de liminar para determinar que a ré se abstenha de 

prosseguir com a cobrança dos débitos condominiais por ela devidos e 

vencidos no período compreendido entre os meses de março/2015 a 

fevereiro/2017, até decisão final, sob pena de multa pecuniária a ser 

fixada pelo Juízo para o caso de descumprimento. De acordo com a 

sistemática processual, a concessão liminar da tutela provisória de 

urgência depende do preenchimento concomitante dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o assunto ensinam os professores Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “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. 313.) In casu, a autora relata ter alugado sua 

propriedade (Apartamento n. 203, Bloco 02, Quadra 03-A, do Condomínio 

Residencial Paiaguás) até o mês de fevereiro de 2017, sendo que somente 

após a desocupação pelo inquilino é que tomou conhecimento de que o 

locatário deixou de efetuar o pagamento dos alugueis no período de 

março/2015 a fevereiro/2017. Afirma que tem sido cobrada pelo réu, que 

requer o pagamento da quantia de R$ 7.740,81 referente às taxas de 

condomínio em atraso, juros de permanência, correção monetária, 

honorários advocatícios, além de juros de 22% ao ano e multa de 10%. 

Porém, não concorda com o pagamento da referida quantia, mas somente 

de R$ 5.070,06. Nesta análise de cognição sumária, verifica-se não ser 

possível o deferimento do pleito antecipatório, haja vista a inexistência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora ou, ainda, 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil. Ora, a autora é 

confessadamente devedora do réu que, por sua vez, não está se 

recusando a receber o crédito, embora tenha o atualizado com juros, 

correções e demais encargos inerentes. Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. Deixo de determinar o aditamento da petição inicial conforme 

determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com 

argumentação e pedidos completamente apresentados. Nos termos do 

art.334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

30/07/2018 às 09:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se 

e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Defiro a 

tramitação prioritária – art. 3º, § 1º, inc. I, do Estatuto do Idoso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000885-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE CLAUDETE MORAES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MOREIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000885-61.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de usucapião familiar c/c pedido liminar proposta por Matildes 

Claudete de Souza contra a Nilson Moreira de Souza, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, relata a autora que em 12/05/1987 

adquiriu, em conjunto com o réu, uma casa residencial, situada na Rua 

Jacu, n° 22, QD 53, Bairro CPA III, em Cuiabá-MT, CEP: 78058-152 quando 

ainda eram casados. Afirma que no ano de 1994 o réu abandonou o lar, 

deixando a autora no imóvel com o seus 03 filhos, sem qualquer ajuda 

financeira e/ou moral. Narra que em 2015 o réu reapareceu na vida da 
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autora, e em busca de vantagem, começou ameaçá-la dizendo que ia 

retira-la do imóvel objeto da presente ação. Informa que, ainda no ano de 

2015, como prova das ameaças, o réu intentou uma ação de divórcio 

litigioso perante a 5° Vara Especializada de Família e Sucessões (código 

1017194), onde em 31/03/2017 foi proferida sentença naqueles autos, 

declarando o divorcio litigioso entre as partes, partilhando entre eles o 

referido imóvel. Diante o reaparecimento do réu, suas ameaças e a partilha 

do imóvel adquirido na constância da união, a autora postula a tutela 

provisória de urgência para que seja mantida na posse do referido imóvel 

até o deslinde final desta ação. A inicial veio acompanhada de diversos 

documentos. Determinada a emenda a inicial (ID 115404403), a autora 

atendeu a ordem judicial conforme ID 11637398. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Defiro a emenda a inicial e 

consequentemente concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora. O 

usucapião requerido pela autora, também conhecido como usucapião 

familiar foi inserido pela Lei 12.424/2011, que acrescentou o art. 1.240-A 

ao Código Civil, e assim estabelece: "Art. 1.240-A. Aquele que exercer, 

por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com 

exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e cinquenta 

metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou 

ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de 

sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja 

proprietário de outro imóvel urbano ou rural. In casu, a pretensão almejada 

pela autora, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a autora juntou 

documentos que comprovam que está na posse do imóvel há vários anos, 

e que a ação de divórcio só foi intentada no ano de 2015. Ademais, a 

autora demonstra que vem promovendo todas as medidas para a 

manutenção do bem. Desta forma, forçoso o deferimento da medida 

liminar. Nesse sentido o TJMT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– USUCAPIÃO – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS 

PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LEGALIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. Na ação de usucapião, estando presentes os 

requisitos necessários, a concessão de medida liminar de manutenção de 

posse é a medida que se impõe. (AI 156422/2014, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 22/07/2015) RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL 

– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.Presentes os requisitos previstos no artigo 273 

do CPC, mostra-se viável o deferimento da antecipação de tutela.(AI 

12757/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015) 

O perigo de dano é evidente, haja vista que com o reconhecimento do 

divorcio das partes, pode o réu a qualquer momento, pugnar pela 

retomada da posse do imóvel partilhado e objeto da presente ação, mesmo 

estando a autora nele residindo há mais de 20 (vinte) anos. Com estas 

considerações e fundamentos, DEFIRO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

e determino a expedição de mandado de manutenção de posse em favor 

da autora. Nos termos do art.334 e §§ do NCPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2018 às 09:00 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré e os confinantes 

para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, 

o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir 

da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Intimem-se as Fazendas Públicas Municipal, 

Estadual e Nacional para, querendo, manifestarem nos autos. Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000885-61.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de usucapião familiar c/c pedido liminar proposta por Matildes 

Claudete de Souza contra a Nilson Moreira de Souza, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, relata a autora que em 12/05/1987 

adquiriu, em conjunto com o réu, uma casa residencial, situada na Rua 

Jacu, n° 22, QD 53, Bairro CPA III, em Cuiabá-MT, CEP: 78058-152 quando 

ainda eram casados. Afirma que no ano de 1994 o réu abandonou o lar, 

deixando a autora no imóvel com o seus 03 filhos, sem qualquer ajuda 

financeira e/ou moral. Narra que em 2015 o réu reapareceu na vida da 

autora, e em busca de vantagem, começou ameaçá-la dizendo que ia 

retira-la do imóvel objeto da presente ação. Informa que, ainda no ano de 

2015, como prova das ameaças, o réu intentou uma ação de divórcio 

litigioso perante a 5° Vara Especializada de Família e Sucessões (código 

1017194), onde em 31/03/2017 foi proferida sentença naqueles autos, 

declarando o divorcio litigioso entre as partes, partilhando entre eles o 

referido imóvel. Diante o reaparecimento do réu, suas ameaças e a partilha 

do imóvel adquirido na constância da união, a autora postula a tutela 

provisória de urgência para que seja mantida na posse do referido imóvel 

até o deslinde final desta ação. A inicial veio acompanhada de diversos 

documentos. Determinada a emenda a inicial (ID 115404403), a autora 

atendeu a ordem judicial conforme ID 11637398. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Defiro a emenda a inicial e 

consequentemente concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora. O 
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usucapião requerido pela autora, também conhecido como usucapião 

familiar foi inserido pela Lei 12.424/2011, que acrescentou o art. 1.240-A 

ao Código Civil, e assim estabelece: "Art. 1.240-A. Aquele que exercer, 

por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com 

exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e cinquenta 

metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou 

ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de 

sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja 

proprietário de outro imóvel urbano ou rural. In casu, a pretensão almejada 

pela autora, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a autora juntou 

documentos que comprovam que está na posse do imóvel há vários anos, 

e que a ação de divórcio só foi intentada no ano de 2015. Ademais, a 

autora demonstra que vem promovendo todas as medidas para a 

manutenção do bem. Desta forma, forçoso o deferimento da medida 

liminar. Nesse sentido o TJMT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– USUCAPIÃO – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS 

PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LEGALIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. Na ação de usucapião, estando presentes os 

requisitos necessários, a concessão de medida liminar de manutenção de 

posse é a medida que se impõe. (AI 156422/2014, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 22/07/2015) RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL 

– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.Presentes os requisitos previstos no artigo 273 

do CPC, mostra-se viável o deferimento da antecipação de tutela.(AI 

12757/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015) 

O perigo de dano é evidente, haja vista que com o reconhecimento do 

divorcio das partes, pode o réu a qualquer momento, pugnar pela 

retomada da posse do imóvel partilhado e objeto da presente ação, mesmo 

estando a autora nele residindo há mais de 20 (vinte) anos. Com estas 

considerações e fundamentos, DEFIRO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

e determino a expedição de mandado de manutenção de posse em favor 

da autora. Nos termos do art.334 e §§ do NCPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2018 às 09:00 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré e os confinantes 

para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, 

o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir 

da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Intimem-se as Fazendas Públicas Municipal, 

Estadual e Nacional para, querendo, manifestarem nos autos. Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025827-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON MARTINS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506/O (ADVOGADO)

Heber Aziz Saber OAB - MT0009825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025827-94.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória Por Danos Morais – com 

Pedido de Tutela Antecipada – Inaudita Altera Pars proposta por Denilson 

Martins Ferreira contra Banco Itaúcard S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, relata o autor que firmou com a ré um 

Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária no valor 

de R$22.120,62, com pagamento de 60 parcelas mensais, sendo objeto do 

referido contrato o carro modelo/veículo: Ford /Ka flex; ano/modelo: 

2008/2009; cor: preta; placa: NJH -8398, Chassi: 9BFZK03AX9B041989; 

Renavam: 980570816. Informa que deixou de quitar a parcela n°49, 

gerando o vencimento antecipado do contrato, tendo a ré intentado uma 

ação de busca e apreensão junto a 1° Vara de Direito Bancário desta 

Comarca para a cobrança do valor e onde foi deferida a busca e 

apreensão do veiculo Ford KA. Narra o autor que após a apreensão do 

bem, quitou o saldo remanescente, sendo o bem lhe restituído, contudo, 

até o presente momento a ré não realizou a baixa da alienação inserida, 

mesmo após ser proferida a sentença reconhecendo o cumprimento da 

obrigaçãono processo que tramita na 1° Vara de Direito Bancário de 

Cuiabá. Diante disso, postula a concessão de tutela provisória de 

urgência, para determinar que a ré retire a alienação inserida, visto que já 

cumpriu integralmente a obrigação contida no contrato entabulado entre 

estes. A inicial foi instruída com diversos documentos, sendo determinada 

a usa emenda (ID 9615303) a qual foi devidamente cumprida (ID. 

10988457) Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos ao autor, 

momento em que foi intimado para colacionar cópia integral dos autos que 

tramitaram perante a Vara Especializada de Direito Bancário (ID. 

12185341). O autor requereu a juntada dos documentos exigidos no 

despacho anterior (ID 12714467). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Defiro a emenda a inicial requerida sob o ID 12714467. In 

casu, a pretensão almejada pelo autor, de acordo com a 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 CPC, 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 
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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 comprova 

que quitou o contrato entabulado, mediante a cópia dos autos juntados (ID 

12715030) em que foi deferido a restituição do veículo pelo 

reconhecimento da obrigação. Ademais, a jurisprudência autoriza o 

deferimento da liminar quando presentes os pressupostos e desde que 

comprovada a quitação do contrato, como é o caso dos autos: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIBERAÇÃO DO GRAVAME IINCIDENTE 

SOBRE OS VEÍCULOS DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA. PRESENTES 

OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA A 

JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. É possível a 

negativa de seguimento ao recurso, por decisão monocrática do relator, 

nos termos do art. 557, caput, do C.P.C. 2. Presentes os requisitos para a 

concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 273 do CPC, a... 

(TJ-RS - AG: 70035425495 RS, Relator: Sejalmo Sebastião de Paula Nery, 

Data de Julgamento: 14/12/2010, Décima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 10/01/2011) O perigo de dano é 

evidente, haja vista que a anotação no documento do veículo impede a sua 

transferência a terceiros. 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 que a RÉ, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dê baixar na alienação fiduciária inserida com base no contrato 

entabulado entre as partes e objeto da presente ação. O descumprimento 

desta determinação importará em aplicação de multa diária, no valor de 

R$1.000,00 (mil reais) dia/multa, limitado há 30 dias multa. Em obediência 

ao art. 334 e §§ do CPC, designo o dia 30/07/2018 às 12:30 horas para a 

audiência de conciliação, que será realizado pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, intimando-se as partes para comparecimento. Após, 

intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu 

advogado, nos termos do art. 334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a 

ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, 

o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir 

da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 23 

de abril de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009896-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON SANCHES TORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thompson José de Oliveira OAB - MT0011752A (ADVOGADO)

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLARIS VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009896-17.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação redibitória c/c danos materiais e morais proposta por Alison Sanches 

Toro em face de Solaris Veículos Ltda. – CANOPUS, alegando, sem 

síntese, que comprou o veículo Camionete, VW Amarock CD 4x4, 

2012/2012, placa OBB-4706, renavan 004731723, em 23/08/2017, 

pagando a quantia de R$ 59.000,00. Narra que em fevereiro/2018 o 

veículo apresentou um problema de aquecimento, acendendo uma luz no 

painel. Afirma que imediatamente verificou e constatou que o nível do óleo 

do motor e da de água no reservatório estavam corretos. Explica que em 

razão desse problema levou o veiculo na Concessionaria Trescinco, que 

apresentou o diagnóstico e orçamento, no valor de R$ 47.330,27. Relata, 

ainda, que o diagnóstico foi no sentido da necessidade da substituição do 

“cabeçote” e da “culata”, sendo que esta ultima peça faz parte do motor e 

classificado como gravíssimo o problema. Afirma que somente essa peça 

custa a quantia de R$ 30.055,50, sendo-lhe informado informalmente que, 

pelas características, o problema era antigo, embora o veiculo apresentar 

aparência de excelente condições. Aduz que e a ré se negou a analisar o 

veiculo, argumentando que não é responsável pela sua manutenção. 

Informa que notificou a ré e esta lhe contranotificou, avisando que não há 

que se falar em substituição do produto após o decurso do prazo de 90 

dias e que o veiculo lhe foi entregue em perfeito estado de funcionamento. 

Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar à ré que 

conserte o veiculo, no prazo de 48 horas, e/ou, alternativamente, 

forneça/disponibilize outro veiculo da mesma características e categoria, 

até o final do litigio, sob pena de multa no valor de R$ 500,00/dia. É o 

relatório. Decido. A tutela almejada pelo autor é regulada pelo art. 294 do 

CPC: “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, o autor almeja a concessão liminar da tutela provisória de urgência, 

eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um 

dano irreparável ou de difícil reparação. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do CPC, 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. 

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito.” 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 
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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. Negritei.) Infere-se dos autos 

que o autor adquiriu o veiculo em agosto de 2017 (Id 12711058) e, em 

fevereiro/2018 apresentou problemas no motor. A ré, em resposta à 

notificação, nega o custeio do conserto e/ou substituição do produto e, 

afirma que o autor comprou o veículo usado e em perfeito estado de 

funcionamento (Id 12711040). Não obstante a relevância dos fatos 

narrados na exordial, o deferimento da tutela de urgência, nesta fase de 

cognição sumária se mostra temerária, tendo em vista que a anomalia 

apresentada precisa ser melhor investigada. O veículo é usado e adquirido 

após o decurso de pouco mais de cinco anos de uso, ou seja, não 

apresenta mais as mesmas características de um novo, que obviamente 

sofreu o desgaste natural do tempo. Além disso, reputo necessária pericia 

para averiguar a probabilidade do direito sustentado na inicial. Sobre o 

assunto: “87779621 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

FUNDADA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA PARA A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO CONSERTADO, 

OU A ENTREGA DE OUTRO DO MESMO MODELO, OU O EQUIVALENTE EM 

DINHEIRO. Indeferimento. Probabilidade do direto e perigo de dano, por ora, 

não demonstrados. Necessidade de formação do contraditório. Recurso 

provido.” (TJSP; AI 2194398-20.2017.8.26.0000; Ac. 11067677; Santo 

André; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro 

Baccarat; Julg. 13/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3446). “76460016 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AUTOMÓVEL USADO. DEFEITOS NA CAIXA DE CÂMBIO E NO MOTOR. 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONSERTO IMEDIATO. 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA 

DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. I. Para a concessão do 

pedido de tutela de urgência antecipada, necessário o preenchimento dos 

requisitos elencados no art. 300 do NCPC. II. Hipótese em que não 

obstante o perigo de dano seja presumível, diante da impossibilidade de 

utilização do automóvel, a probabilidade do direito alegado não restou 

cabalmente demonstrada. III. Estando a causa de pedir vinculada à 

alegados vícios ocultos na caixa de câmbio e no motor do veículo 

adquirido com 70.000 km, os se manifestaram meses após a compra, sua 

aferição dependerá da prévia instauração do contraditório e da dilação 

probatória. lV. Ademais, o deferimento da medida perquirida, que visa a 

compelir as requeridas a reparar o automóvel imediatamente, acabaria por 

esvaziar a sentença definitiva, posto que se confunde com o mérito da 

lide, bem como por prejudicar a própria produção de provas por parte do 

autor, uma vez que a realização de perícia técnica seria impossibilitada. V. 

Deste modo, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de 

tutela de urgência antecipada. Negaram provimento ao agravo de 

instrumento. Unânime.” (TJRS; AI 0198013-42.2017.8.21.7000; Porto 

Alegre; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Dilso Domingos Pereira; Julg. 

23/08/2017; DJERS 01/09/2017). Com estas considerações e 

fundamentos, indefiro a tutela de urgência. Com advento do CPC/2015 

ficou determinado pelo art. 334, § 1º que as audiências de conciliação 

deverão ser realizadas por conciliador ou mediador. A par disso, em 

atenção ao Ofício n.º 315/2016 – CCMC, designo o dia 17 de julho de 2018 

(17/07/2018) às 09:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e 

INTIME-SE o autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de 

conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial 

se encontra completa, sendo desnecessário o aditamento. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 23 de abril de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009896-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON SANCHES TORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thompson José de Oliveira OAB - MT0011752A (ADVOGADO)

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLARIS VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009896-17.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação redibitória c/c danos materiais e morais proposta por Alison Sanches 

Toro em face de Solaris Veículos Ltda. – CANOPUS, alegando, sem 

síntese, que comprou o veículo Camionete, VW Amarock CD 4x4, 

2012/2012, placa OBB-4706, renavan 004731723, em 23/08/2017, 

pagando a quantia de R$ 59.000,00. Narra que em fevereiro/2018 o 

veículo apresentou um problema de aquecimento, acendendo uma luz no 

painel. Afirma que imediatamente verificou e constatou que o nível do óleo 

do motor e da de água no reservatório estavam corretos. Explica que em 

razão desse problema levou o veiculo na Concessionaria Trescinco, que 

apresentou o diagnóstico e orçamento, no valor de R$ 47.330,27. Relata, 

ainda, que o diagnóstico foi no sentido da necessidade da substituição do 

“cabeçote” e da “culata”, sendo que esta ultima peça faz parte do motor e 

classificado como gravíssimo o problema. Afirma que somente essa peça 

custa a quantia de R$ 30.055,50, sendo-lhe informado informalmente que, 

pelas características, o problema era antigo, embora o veiculo apresentar 

aparência de excelente condições. Aduz que e a ré se negou a analisar o 

veiculo, argumentando que não é responsável pela sua manutenção. 

Informa que notificou a ré e esta lhe contranotificou, avisando que não há 

que se falar em substituição do produto após o decurso do prazo de 90 

dias e que o veiculo lhe foi entregue em perfeito estado de funcionamento. 

Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar à ré que 

conserte o veiculo, no prazo de 48 horas, e/ou, alternativamente, 

forneça/disponibilize outro veiculo da mesma características e categoria, 

até o final do litigio, sob pena de multa no valor de R$ 500,00/dia. É o 

relatório. Decido. A tutela almejada pelo autor é regulada pelo art. 294 do 

CPC: “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, o autor almeja a concessão liminar da tutela provisória de urgência, 

eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um 

dano irreparável ou de difícil reparação. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do CPC, 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. 

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito.” 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 
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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. Negritei.) Infere-se dos autos 

que o autor adquiriu o veiculo em agosto de 2017 (Id 12711058) e, em 

fevereiro/2018 apresentou problemas no motor. A ré, em resposta à 

notificação, nega o custeio do conserto e/ou substituição do produto e, 

afirma que o autor comprou o veículo usado e em perfeito estado de 

funcionamento (Id 12711040). Não obstante a relevância dos fatos 

narrados na exordial, o deferimento da tutela de urgência, nesta fase de 

cognição sumária se mostra temerária, tendo em vista que a anomalia 

apresentada precisa ser melhor investigada. O veículo é usado e adquirido 

após o decurso de pouco mais de cinco anos de uso, ou seja, não 

apresenta mais as mesmas características de um novo, que obviamente 

sofreu o desgaste natural do tempo. Além disso, reputo necessária pericia 

para averiguar a probabilidade do direito sustentado na inicial. Sobre o 

assunto: “87779621 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

FUNDADA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA PARA A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO CONSERTADO, 

OU A ENTREGA DE OUTRO DO MESMO MODELO, OU O EQUIVALENTE EM 

DINHEIRO. Indeferimento. Probabilidade do direto e perigo de dano, por ora, 

não demonstrados. Necessidade de formação do contraditório. Recurso 

provido.” (TJSP; AI 2194398-20.2017.8.26.0000; Ac. 11067677; Santo 

André; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro 

Baccarat; Julg. 13/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3446). “76460016 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AUTOMÓVEL USADO. DEFEITOS NA CAIXA DE CÂMBIO E NO MOTOR. 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONSERTO IMEDIATO. 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA 

DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. I. Para a concessão do 

pedido de tutela de urgência antecipada, necessário o preenchimento dos 

requisitos elencados no art. 300 do NCPC. II. Hipótese em que não 

obstante o perigo de dano seja presumível, diante da impossibilidade de 

utilização do automóvel, a probabilidade do direito alegado não restou 

cabalmente demonstrada. III. Estando a causa de pedir vinculada à 

alegados vícios ocultos na caixa de câmbio e no motor do veículo 

adquirido com 70.000 km, os se manifestaram meses após a compra, sua 

aferição dependerá da prévia instauração do contraditório e da dilação 

probatória. lV. Ademais, o deferimento da medida perquirida, que visa a 

compelir as requeridas a reparar o automóvel imediatamente, acabaria por 

esvaziar a sentença definitiva, posto que se confunde com o mérito da 

lide, bem como por prejudicar a própria produção de provas por parte do 

autor, uma vez que a realização de perícia técnica seria impossibilitada. V. 

Deste modo, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de 

tutela de urgência antecipada. Negaram provimento ao agravo de 

instrumento. Unânime.” (TJRS; AI 0198013-42.2017.8.21.7000; Porto 

Alegre; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Dilso Domingos Pereira; Julg. 

23/08/2017; DJERS 01/09/2017). Com estas considerações e 

fundamentos, indefiro a tutela de urgência. Com advento do CPC/2015 

ficou determinado pelo art. 334, § 1º que as audiências de conciliação 

deverão ser realizadas por conciliador ou mediador. A par disso, em 

atenção ao Ofício n.º 315/2016 – CCMC, designo o dia 17 de julho de 2018 

(17/07/2018) às 09:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e 

INTIME-SE o autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de 

conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial 

se encontra completa, sendo desnecessário o aditamento. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 23 de abril de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033389-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON MUNDIM DA ROSA (AUTOR)

DANIELA CRISTIAN FIGUEIREDO ACOSTA BIANCHINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO)

ANDRE PEREIRA FERRAZ OAB - MT16936 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GERALDO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO WAGNER BARRETO BARRIOS OAB - MT22723/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Trata-se de ação reivindicatória c/c rescisão 

contratual com perdas e danos com pedido liminar proposta por Hudson 

Mundim da Rosa e Daniela Cristian Figueiredo Acosta Bianchini em 

desfavor de Edson Geraldo de Oliveira, todos qualificados e 

representados nos autos. As partes compuseram acordo extrajudicial, 

apresentando-o para homologação e consequente extinção do feito. O 

acordo foi ratificado pela parte ré (ID’s 12205040 e 12356054). Posto isto 

e, tratando-se de direito disponível, homologo o acordo constante do ID 

12205040 para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o 

processo nos termos do artigo 487, III, alínea “a”, do Código de Processo 

Civil. Custas e honorários advocatícios na forma pactuada. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 

21 de abril de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038684-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILZA DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazendo aos autos o comprovante da guia de recolhimento 

de custas e despesas processuais, sob pena de indeferimento da 

exordial.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870719 Nr: 10105-42.2014.811.0041

 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: ARROSSENSAL AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA SAFRA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA DA SILVA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 70 de 517



BARROS - OAB:14354/MT, MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5.604/MT, RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU - OAB:17507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOVA SAFRA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA ME, CNPJ: 13289554000100. 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 @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de cobrança em que Arrossensal 

move contra Nova Safra Comércio de Produtos Alimentícios Ltda-Me, aduz 

o autor que tornou-se credor da Requerida, em face de uma compra e 

venda de milho em grãos, realizada em 26/03/2011, no valor total de R$ 

14.414,40 (quatorze mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta 

centavos), conforme comprova cópia da nota fiscal nº 000.004.158, em 

anexo. Ficou acertado que o valor acima citado seria pago no dia 

26/04/2013. Para tanto, como a empresa estava sem talão de cheques, foi 

emitido um cheque pré-datado com a data do vencimento da compra e 

venda, pela sócia proprietária da referida empresa, Sra. Mariana Alves da 

Silva. Ocorre que referido cheque fora devolvido pela instituição 

financeira, por duas vezes consecutivas, por insuficiência de fundos. 

Várias foram as tentativas de composição amigável a fim de receber o 

débito junto à empresa Requerida, restando todas infrutíferas, ante a 

desídia da mesma em efetuar o pagamento da obrigação contratada, 

restando ao Requerente procurar as vias judiciais para haver o 

pagamento do débito. O valor do débito devidamente atualizado com juros 

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, tendo como 

base a data de 20/02/2014, perfaz a quantia total de R$ 22.024,21 (vinte 

dois mil, vinte quatro reais e vinte um centavos), conforme planilha em 

juntada. Em face a todo o exposto requer: 1 – Seja citada a Requerida 

para querendo contestar a presente ação, o faça no prazo legal, sob pena 

de lhe ser decretada a revelia. 2 - Seja ao final declarada a presente ação 

totalmente procedente, condenando a Requerida a pagar em favor do 

Requerente, a importância de R$ 22.627,08 (vinte e dois mil, seiscentos e 

vinte e sete reais e oito centavos), a qual deverá ser atualizada até a data 

do efetivo pagamento, tendo como base a data de 20/02/2014, bem como 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Requer desde 

já, caso cabível, os benefícios do art. 172 § 2º do CPC. Protesta pela 

produção de todos os meios de prova admitidos no direito, especialmente 

a documental e testemunhal. Dá-se a causa o valor de R$ 22.627,08 (vinte 

e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e oito centavos).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Constatando que a parte Requerida 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, defiro a sua citação via edital, 

conforme pleiteado, com prazo de 30 (trinta) dias (artigos 256 e257 do 

Código de Processo Civil).Caso a Requerida 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.Cumpra-se. Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Analice Rosalen Santos, 

digitei.

Cuiabá, 20 de abril de 2018

Analice Rosalen SantosGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 38971 Nr: 5185-89.1995.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DE SÃO PAULO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EURÍPEDES LEÃO E CIA LTDA, JOSÉ 

EURIPEDES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELLEN CRISTINA CELESTINA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 12167, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, CLAUDIO NOBRE DE MIRANDA - OAB:3546/MT, 

DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO - OAB:3626/MT

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

promovo a intimação do advogado Almar Busnelloa para manifestar sobre 

o desarquivamento do feito e requerer o que de direito no prazo de cinco 

dias, ficando ciente de que não havendo manifestação no prazo, os autos 

retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 206034 Nr: 19019-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA CARRAZONE FERREIRA - 

OAB:6686/MT, JOSE GUILHERME JUNIOR - OAB:2615, JOSÉ 

GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, MÁRCIA MONTEIRO VIDAL - 

OAB:11.597, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT, VITOR 

MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:13082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, JULIA LUDWIG - OAB:8847/MT, OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/MT

 Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá em 

desfavor de Globosat Programadora Ltda.

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos.

Assim, diante do termo de acordo apresentado às fls. 657/659, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1165889 Nr: 38311-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

EST.DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORSI & CIA LTDA, EVALDO CORSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da certidão encartada à fls. 11, manifeste a parte interessada no prazo de 

15 dias.

 Se houver indicação de novo endereço, desde já, resta deferida a 

expedição de novo mandado, servindo a presente de mandado.

Caso decorra o prazo sem manifestação, devolva a presente ao juízo de 

origem.

Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1195100 Nr: 3081-55.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON ANTONIO REIMANN, SILVANA LOTUFO 

ZANATTA REIMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN - COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

AGROPECUÁRIA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da certidão encartada à fls. 12, manifeste a parte interessada no prazo de 

15 dias.

 Se houver indicação de novo endereço, desde já, resta deferida a 

expedição de novo mandado, servindo a presente de mandado.

Caso decorra o prazo sem manifestação, devolva a presente ao juízo de 

origem.

Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1196735 Nr: 3536-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHO GODINHO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO SOUZA PORTO, PAULO ROBERTO 

DOSSENA GRANDO, MARCO ANTONIO ABIB, MARIA DE FÁTIMA 

MORBECK DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILA CUNHA DA SILVA - 

OAB:SC/22.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da certidão encartada à fls. 13, manifeste a parte interessada no prazo de 

15 dias.

 Se houver indicação de novo endereço, desde já, resta deferida a 

expedição de novo mandado, servindo a presente de mandado.

Caso decorra o prazo sem manifestação, devolva a presente ao juízo de 

origem.

Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1118911 Nr: 18302-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA 

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFANIO LOUREIRO BORBA, RICKY ARAÚJO 

BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLENE CREMASCHI LIMA 

PADOVAN - OAB:125098/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro e requerimento contido na petiçao de fl. 25, uma vez que a 

advogada não foi específica em indicar qual o endereço que o oficial de 

justiça deveria realizar a diligência.

Por isso, a parte interessada deverá, no prazo de 15 dias, informar o 

endereço atualizado do citando, sob pena de devolução da presente 

precatoria ao juízo de origem.

Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 114563 Nr: 4406-56.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARRUDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DO REIS 

MOREIRA - OAB:MT/ 5.767, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para, no prazo de 

cinco dias, comprovar o pagamento da guia para expedição da certidão e 

posteriormente retirar a certidão de Crédito que se encontra 

disponibilizada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 755660 Nr: 7706-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRAGRAOS COMERCIAL LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226-B/MT, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064110 Nr: 52766-02.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL FRANCISCO 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RAY CARVALHO DIAS, para devolução dos 

autos nº 52766-02.2015.811.0041, Protocolo 1064110, 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.: 323601 Nr: 24583-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXMAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4948, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - 

OAB:4937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS, 

para devolução dos autos nº 24583-02.2007.811.0041, Protocolo 323601, 

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.: 754128 Nr: 6091-83.2012.811.0041

 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: DANIEL RODRIGUES LEITE

 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

 Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja 

vista a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença 

de fls. 152/153. Com o decurso de prazo recursal da presente, devolvam 

os autos ao Tribunal de Justiça para apreciação do Recurso de Apelação 

interposto às fls. 159/164. Cumpra-se a decisão recorrida. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1010726-80.2018.8.11.0041

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:

JOSE ORLANDO FERREIRA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo que o presente feito foi distribuído erroneamente para 

esta Vara, pois os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras, como na hipótese que se refere à 

alienação fiduciária, devem ser processados e julgados pelas varas 

especializadas de acordo com o Provimento n. 04/08/CM. Logo, declaro 

este Juízo incompetente para apreciar e julgar a demanda e, por 

consequência, determino a redistribuição do presente feito para uma das 

Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. Cumpra-se 

imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. Intime-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014280-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO (EMBARGADO)

DALVA MOLEIRO PIRES (EMBARGADO)

CLAUDIA MACIEL SANTOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - 693.918.151-20 (PROCURADOR)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Embargada para, 

no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019112-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDER FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGO DA COSTA MORAES BRANDAO (EXECUTADO)

BRUNO RAPHAEL TADEU MORAES BRANDAO (EXECUTADO)

SOLANGE MARIA CUNHA MORAES BRANDAO (EXECUTADO)

CHEIRO E SABOR GOURMET RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

CLEUDES DA COSTA BRANDAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809/O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial os executados Cleudes da 

Costa Brandão e Bruno Raphael Tadeu Moraes Brandão, não foram 

citados, por não terem sido localizados no endereço indicado nos autos. 

Da certidão lavrada na movimentação 6774045, verifica-se a 

apresentação de embargos interpostos por todos os executados. l O 

artigo 239, §1º dispõe que: “O comparecimento espontâneo do réu ou do 

executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta 

data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução”. Dessa forma, com a apresentação dos Embargos pelos 

executados (processo nº 1003906-79.2017.8.11.0041), resta suprida a 

ordem de citação, dos executados supra citados. Isto posto, defiro o 

pedido formulado pelo exequente no Id nº 579983, certifique-se nos autos 

a data do comparecimento dos executados Cleudes da Costa Brandão e 

Bruno Raphael Tadeu Moraes Brandão, que passarão a ser considerados 

citados, a partir da dada da apresentação dos embargos a execução. 

Anotem-se nesta execução os endereços dos executados Cleudes da 

Costa Brandão e Bruno Raphael Tadeu Moraes Brandão, informados nos 

autos dos referidos embargos, bem como, os advogados por eles 

constituídos. A seguir, intimem-se os executados, por seus procuradores 

constituídos, via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, indicarem nos autos 

bens sujeitos a penhora e o local onde possam ser localizados, 

atribuindo-lhes valores, sob pena de aplicação da sanção prevista no 

artigo 774 do CPC. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências os executados serão apenados com multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado do débito executado, que será revertido 

em favor do exeqüente, exigível na própria execução, conforme preconiza 

o artigo 774, parágrafo Único, do CPC. Intime-se a parte exequente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026328-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAHAM KHALIL WIHBY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (EXECUTADO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL (EXECUTADO)

CARVALHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder à 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1010460-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PEREIRA DE ALMEIDA SORNAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1010460-93.2018.8.11.0041 Vistos, É competência do Juiz de 

Direito no exercício da Diretoria do Foro de Cuiabá - MT, processar e julgar 

a Ação de Registro Tardio de Óbito, para onde determino a redistribuição 

deste feito, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010496-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGODOEIRA SANTA MARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº .2017.8.11.0041 Vistos, Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia da presente de mandado. Após o cumprimento, 

observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com 

nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010456-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. P. D. S. (AUTOR)

IZABEL ROCHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 
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Obrigatório - DPVAT, o requerente menor representado por sua genitora, 

alegando não possuir condições financeiras para suportar os encargos 

processuais, requer a gratuidade da justiça, anexando ao feito o 

comprovante de renda. Estando o pedido instruído com os documentos 

necessários, defiro ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Dê-se vista dos autos ao Ministério Publico. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010296-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ERCILIO DE MAGALHAES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT0012753A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1010296-31.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada 

condição de hipossuficiência. Deixou a parte Requerente de cumprir o 

disposto no artigo 319 do CPC, principalmente no que afeta a qualificação 

correta das partes, com indicação de endereço eletrônico. Ainda no que 

afeta aos requisitos da petição inicial, deve o Requerente corroborar aos 

autos os poderes para representar os interesses do Espólio de Maria José 

de Almeida, bem como a legitimidade para a propositura da presente ação, 

adequando corretamente o polo ativo da demanda (artigo 17 do CPC), 

mormente na certidão de óbito estar registrado a existência de 04 (quatro) 

filhos (Id.12783002). Não obstante a isso, verifico que na certidão de óbito 

há o registro de que a de cujus não deixou bens a inventariar, ao passo 

que o Autor afirma a suposta prática de ato ilícito relativo ao corte do 

fornecimento de água em “sua residência”, porém o hidrômetro está 

registrado em nome da de cujus e o endereço constante na qualificação 

do Requerente não condiz com o endereço que se reclama a falha na 

prestação do serviço pela Requerida. Aqui, destaco que a afirmação de 

que o imóvel à que pertence o hidrômetro da Ré é de propriedade do 

Autor, impõe o esclarecimento da alegada desocupação do bem no 

período que compreende a morte da titular da matrícula (06/01/2013) até 

meados de 2017, em que o bem estaria supostamente desocupado e com 

recebimento de cobranças, notadamente à luz da fatura de energia 

elétrica demonstrando consumo no imóvel no ano de 2015 (Id.12783038). 

Tais pontos consubstancia a necessidade de se esclarecer 

inequivocamente a legitimidade do Requerente ao pleito apresentado ao 

juízo, com a composição correta do polo passivo da ação. Principalmente 

quando o pedido de dano moral possui como causa de pedir o alegado 

corte indevido na “residência” do Requerente, mesmo diante todas as 

incongruências apresentadas, sendo este (causa de pedir do dano moral) 

outro ponto que deve ser esclarecido pelo Autor. Por fim, pugna pelo 

deferimento do pedido de tutela objetivando o restabelecimento dos 

serviços oferecidos pela Requerida. Todavia, extrai-se do documento 

anexado ao Id.12783124, com vencimento em 15/06/2015, possui a 

informação de que a ligação do cavalete em questão está “cortada”, ao 

passo que os documentos anexados aos Ids. 12783171, 12783158, 

12783161 e 12783171 registram que o faturamento relativos aos anos de 

2017 foram “lidos”, sendo que o aviso do Id.12783198 comunica risco de 

corte e a fatura do Id.12783208 indica leitura realizada em 26/02/2018 com 

o faturamento concreto do consumo. Tais indicativos, conduzem a 

conclusão de que o serviço está sendo concedido na unidade reclamada 

pelo Autor, impondo a comprovação nos autos da alegada suspensão dos 

serviços. Assim, a ausência de indícios que constituam o probabilidade do 

direito do Autor, impossibilita o recebimento da ação e/ou o deferimento de 

tutela provisória, já que o direito elencado no artigo 6º, inciso VIII do CDC 

(inversão do ônus da prova) não desincumbe o consumidor de comprovar 

com concretude seu direito, notadamente quando se trata de direito, em 

tese, personalíssimo (indenização por dano moral). Desta feita, INTIME-SE 

a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, 

nos termos do artigo 321 do CPC, para querendo: 1) Juntar aos autos 

documentos que demonstrem não possuir renda suficiente para arcar com 

as custas do processo sem prejuízo de seu sustento (por ex. declaração 

imposto renda, cópia da CTPS, etc...), sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. 2) Cumprir 

rigorosamente o que dispõe o artigo 319 do CPC, principalmente no que 

tange a qualificação completa e correta das partes, sob pena de 

indeferimento da inicial. 3) Juntar aos autos prova da legitimidade para 

pleitear em nome próprio direitos do Espólio de Maria José de Almeida, 

inclusive com outorga concedida pelos demais herdeiros da de cujus, 

adequando, se for o caso, o polo ativo da demanda, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 4) Esclarecer qual a causa de pedir do 

dano moral, comprovando nos autos o efetivo abalo sofrido pelo Autor. 5) 

Esclarecer as incongruências apresentadas no tocante a alegação de 

corte dos serviços “na residência do Autor”, sendo o endereço da 

instalação do hidrômetro diverso do endereço apresentado na sua própria 

qualificação; devendo neste momento comprovar a desocupação do 

imóvel no período o óbito 06/01/2013 até meados de 2017, afim de 

corroborar o faturamento indevido descrito na exordial, já que alega ser 

proprietário do bem. 6) Juntar aos autos elementos de prova da alegada 

suspensão dos serviços, tendo em vista as leituras do hidrômetro 

demonstrada nos autos, sob pena de indeferimento do pedido de tutela. 

Considerando ainda que, a atual sistemática concebida no PJE reforça a 

necessidade de atuação conjunta dos usuários internos (juízes e 

servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, diante dos 

inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos 

casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário 

para todos os usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e 

otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que 

apresente NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação 

da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da peça a ser 

substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais disponível 

para visualização/consulta. Nos termos da Resolução nº04/2016/TP e 

22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, além da Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, 

determina que: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010568-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATTIMAN OLIVEIRA BUCAIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1010568-25.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova da alegada 

condição de hipossuficiência. Pontuo que a conjuntura econômica do 

consumo de energia elétrica da Requerente (Id.12827629), não impugnado 

na presente ação, não condiz com a situação de pobreza exigida em lei; 

aliado a cópia da CTPS (Id.12827605) sem qualquer registro laborativo, 

concluo que a Requerente certamente possui alguma fonte de renda, 

mesmo sendo “do lar”. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 

do CPC, para querendo, juntar aos autos documentos cópia atual da 

Declaração de Imposto de Renda, a fim de demonstrar não possuir renda 

suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento, sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 

99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo supra, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010648-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste feito, a parte requerente anexa nos autos o protocolo de 

requerimento administrativo datado de 29 de Março de 2018, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida 

no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os 

documentos necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito até que ocorra o prazo 

acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, sem a 

manifestação da parte requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, regularizando sua 

representação processual, visto que a procuração anexada nos autos 

consta apenas o nome do menor, sem fazer menção de sua 

representante. E informando se ouve ou não o pagamento da indenização 

pela seguradora, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Intime-se o 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010688-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELI ESTEFANI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requerer 

a concessão do benefício da gratuidade. Estando o pedido instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Dando cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010508-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON LUIZ BARROS PEIXOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requerer 

a concessão do benefício da gratuidade. Estando o pedido instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Dando cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 
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15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010742-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA PIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, requerer 

a concessão do benefício da gratuidade. Estando o pedido instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Dando cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010662-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. W. M. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

KAROLINE MICHELE MARQUES MIRANDA OAB - 048.244.771-07 

(REPRESENTANTE)

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde o requerente menor representado por 

sua genitora, requerer a concessão do benefício da gratuidade, alegando 

não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais. Estando o pedido instruído com os documentos necessário e 

o comprovante de renda da genitora do requerente, fundamentado no que 

dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita. Anotem-se. Dando cumprimento ao disposto no artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo que agende 

eletrônicamentente no Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória 

agendada, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Havendo nos autos interesse de menor, dê-se vista do 

feito ao Ilustre representante do Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022719-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Autora para se manifestar do pagamento da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008475-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS COUTO DIAS (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestarem quanto ao retorno dos autos da 2ª 

instância.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 405570 Nr: 37819-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULINA NILCE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:13.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 405570

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença que a parte executada intimada deixou 

de pagar a condenação, conforme certidão lavrada às folhas 103, vindo a 

parte exequente formular nos autos, pedido de penhora eletrônica para 

garantia do valor exequendo.

Diante do exposto, defiro o pedido de penhora requerido às folhas 90/101, 

formalize-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária 

existente em nome da parte executada, até o limite do valor exequendo.

 Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.
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A penhora realizada no Bacenjud, obteteve resultado positivo, sendo 

penhorado na conta Bancária da parte executada o valor de R$ 22.671,62 

(vinte e dois mil seiscentos e setenta e um reais e sessenta e dois 

centavos), os quais foram transferidos para a Conta Única do TJ/MT, 

conforme número do Identificador de Depósito – ID, gerado no recibo de 

transferência, conforme extrato do bacenjud anexado nos autos, o qual, 

constituo como termo de penhora.

Oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, por seu patrono, via 

DJE, e aguarde-se o prazo de impugnação (artigo 525 do CPC).

 Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 846678 Nr: 50271-53.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTO ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ALVES FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT

 Código do Processo nº 846678

Vistos,

Este Magistrado teve compensatórias deferidas pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça - MT, para serem usufruídas no mesmo período da audiência 

previamente agendada neste feito.

A vista do exposto, redesigno audiência de instrução agendada as folha 

144, para ser realizada dia 29.05.2018, as 13h:30min.

 Intimem-se as partes, por seus advogados constituídos nos autos, via 

DJE. Consigne-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme dispõe o artigo 

455, do novo CPC, com as advertências dos parágrafos 1º e 2º.

Cancele-se a audiência agendada as folhas 144.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2016.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 746606 Nr: 43820-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURE ALVES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT

 Código do Processo nº 746606

Vistos,

A parte exequente foi condenada a pagar os honorários advocatícios 

conforme decisão de folhas 136/137.

Transitada em julgado aquela sentença, e não havendo nos autos 

comprovação do pagamento dos honorários sucumbenciais, defiro o 

pedido de execução formulado as folhas 141/142.

Intime-se a parte devedora/exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil.

 Consignando que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Intime-se o Patrono exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, do 

CPC, para eventual necessidade de prosseguimento da execução, sob 

pena de indeferimento do prosseguimento.

Decorrido o prazo sem pagamento, certifique-se, e voltem-me os autos 

conclusos.

Defiro o desentranhamento do documento requerido as folhas 132, 

devendo ser o mesmo substituído por cópia que será providenciada pela 

parte interessada, mediante recibo circunstanciado nos autos com a 

assinatura da parte interessada, conforme disposto na CNCG/MT.

Intimem-se as parte.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1014141 Nr: 29371-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE EDOVIRGES SILVA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSE GUSMÃO DE MOURA - 

OAB:12720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648, RAFAEL SGANZERLA DURAND. - OAB:12.208-A

 Código do Processo nº 1014141

Vistos,

A parte requerente formula nos autos, pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 218), e não há 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, dessa forma, 

defiro o pedido de execução de sentença formulado às folhas 220/223. 

Proceda-se no sistema Apolo as anotações necessárias.

Em relação à execução de Título Judicial, o CPC em vigência, admite a 

possibilidade de o devedor ser intimado na pessoa de seu advogado, 

conforme disposto o § 2º, inciso I, do artigo 513.

Dessa forma, intime-se a parte devedora, por seu patrono constituído, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da 

condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do Código de Processo Civil.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Intime-se o Patrono exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, do 

CPC, para eventual necessidade de prosseguimento da execução, sob 

pena de indeferimento do prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 813930 Nr: 20405-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AULUS RODRIGUES FERREIRA, SOLANGE WENDT 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO CUNHA BRESCOVICI, SOLUÇÃO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:10374-B/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT 

4284/O

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

OAB:8261/MT

 Código do Processo nº 813930

Vistos,

A parte requerente foi condenada a pagar os honorários advocatícios 

conforme sentença de folhas 171/179, mantida em sede recursal.
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Transitada em julgado aquela sentença, e não havendo nos autos 

comprovação do pagamento dos honorários sucumbenciais, defiro o 

pedido de execução formulado as folhas 240/243.

Intime-se a parte devedora/requerente para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil.

 Consignando que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Intime-se o Patrono exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, do 

CPC, para eventual necessidade de prosseguimento da execução, sob 

pena de indeferimento do prosseguimento.

Decorrido o prazo sem pagamento, certifique-se, e voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se as parte.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1171391 Nr: 40739-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO MARTINS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Código do Processo nº 1171391

Vistos,

A parte requerente vem aos autos formular pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 118), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução de sentença formulado às folhas 119/121. Proceda-se no 

sistema Apolo as anotações necessárias.

Em relação à execução de Título Judicial, o CPC em vigência, admite a 

possibilidade de o devedor ser intimado na pessoa de seu advogado, 

conforme disposto o § 2º, inciso I, do artigo 513.

Dessa forma, intime-se a parte devedora, por seu patrono constituído, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da 

condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do Código de Processo Civil.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Intime-se o Patrono exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, do 

CPC, para eventual necessidade de prosseguimento da execução, sob 

pena de indeferimento do prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 372292 Nr: 8831-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DE ARAÚJO SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código do Processo nº 372292

Vistos,

A parte requerente vem aos autos formular pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 235), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução de sentença formulado às folhas 237/238. Proceda-se no 

sistema Apolo as anotações necessárias.

Em relação à execução de Título Judicial, o CPC em vigência, admite a 

possibilidade de o devedor ser intimado na pessoa de seu advogado, 

conforme disposto o § 2º, inciso I, do artigo 513.

Dessa forma, intime-se a parte devedora, por seu patrono constituído, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da 

condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do Código de Processo Civil.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Intime-se o Patrono exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, do 

CPC, para eventual necessidade de prosseguimento da execução, sob 

pena de indeferimento do prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 788951 Nr: 42947-46.2012.811.0041

 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: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. RIQUETTI TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON CARLOS VIEIRA - 

OAB:99455/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 Código do Processo nº 788951

Vistos,

A parte requerente vem aos autos formular pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 53), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução de sentença formulado às folhas 55/59. Proceda-se no sistema 

Apolo as anotações necessárias.

Em relação à execução de Título Judicial, o CPC em vigência, admite a 

possibilidade de o devedor ser intimado na pessoa de seu advogado, 

conforme disposto o § 2º, inciso I, do artigo 513.

Dessa forma, intime-se a parte devedora, por seu patrono constituído, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da 

condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do Código de Processo Civil.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Intime-se o Patrono exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, do 

CPC, para eventual necessidade de prosseguimento da execução, sob 

pena de indeferimento do prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 775269 Nr: 28515-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRI SCHMIDT DE OLIVEIRA

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

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

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código do Processo nº 775269

Vistos,

A parte requerente vem aos autos formular pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 176), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução de sentença formulado às folhas 178/182. Proceda-se no 

sistema Apolo as anotações necessárias.

Em relação à execução de Título Judicial, o CPC em vigência, admite a 

possibilidade de o devedor ser intimado na pessoa de seu advogado, 

conforme disposto o § 2º, inciso I, do artigo 513.

Dessa forma, intime-se a parte devedora, por seu patrono constituído, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da 

condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do Código de Processo Civil.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Intime-se o Patrono exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, do 

CPC, para eventual necessidade de prosseguimento da execução, sob 

pena de indeferimento do prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 844768 Nr: 48568-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISSAM AHMAD ABDEL-AL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMINER RODER SALIBA, SOLUÇÃO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 Código do Processo nº 844768

Vistos,

A parte requerente vem aos autos formular pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 139), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução de sentença c/c execução de honorários sucumbenciais, 

formulados às folhas 158/159 e 160/180. Proceda-se no sistema Apolo as 

anotações necessárias.

Em relação à execução de Título Judicial, o CPC em vigência, admite a 

possibilidade de o devedor ser intimado na pessoa de seu advogado, 

conforme disposto o § 2º, inciso I, do artigo 513.

Dessa forma, intime-se a parte devedora, por seu patrono constituído, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da 

condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do Código de Processo Civil.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Intimem-se os Patronos exequentes para no prazo de cinco dias, trazerem 

para os autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 

524, do CPC, para eventual necessidade de prosseguimento da execução, 

sob pena de indeferimento do prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 831227 Nr: 36907-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVAIL GOMES MARÇAL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILVA BARBOSA - 

OAB:23.271/O, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Código do Processo nº 831227

Vistos,

A parte requerente vem aos autos formular pedido de intimação das 

partes requeridas para cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 426), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução de sentença formulado às folhas 427/439. Proceda-se no 

sistema Apolo as anotações necessárias.

Em relação à execução de Título Judicial, o CPC em vigência, admite a 

possibilidade de o devedor ser intimado na pessoa de seu advogado, 

conforme disposto o § 2º, inciso I, do artigo 513.

Dessa forma, intime-se a parte devedora, por seu patrono constituído, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da 

condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do Código de Processo Civil.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Intimem-se os Patronos exequentes para no prazo de cinco dias, trazerem 

para os autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 

524, do CPC, para eventual necessidade de prosseguimento da execução, 

sob pena de indeferimento do prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 902094 Nr: 31369-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON MONTEIRO DE OLIVEIRA, VILMA FERREIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MARTINHO DOS SANTOS, GOMES 

DE SOUZA E SOUZA LTDA

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

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3.830

 Código do Processo nº 902094

Vistos,

A parte requerente vem aos autos formular pedido de intimação das 

partes requeridas para cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 183), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução de sentença formulado às folhas 185/201. Proceda-se no 

sistema Apolo as anotações necessárias.

Em relação à execução de Título Judicial, o CPC em vigência, admite a 
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possibilidade de o devedor ser intimado na pessoa de seu advogado, 

conforme disposto o § 2º, inciso I, do artigo 513.

Dessa forma, intime-se a parte devedora, por seu patrono constituído, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da 

condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do Código de Processo Civil.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Intimem-se os Patronos exequentes para no prazo de cinco dias, trazerem 

para os autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 

524, do CPC, para eventual necessidade de prosseguimento da execução, 

sob pena de indeferimento do prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 777786 Nr: 31161-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE PAULA LIMA - 

OAB:2029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464-A/MT

 Código do Processo nº 777786

Vistos,

A parte requerente vem aos autos formular pedido de intimação das 

partes requeridas para cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 709), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução de sentença formulado às folhas 705/708. Proceda-se no 

sistema Apolo as anotações necessárias.

Em relação à execução de Título Judicial, o CPC em vigência, admite a 

possibilidade de o devedor ser intimado na pessoa de seu advogado, 

conforme disposto o § 2º, inciso I, do artigo 513.

Dessa forma, intime-se a parte devedora, por seu patrono constituído, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da 

condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do Código de Processo Civil.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Intime-se o Patrono exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, do 

CPC, para eventual necessidade de prosseguimento da execução, sob 

pena de indeferimento do prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 348506 Nr: 18924-75.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ MOTTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ 

VIVAN - OAB:5.956/MT

 Código do Processo nº 348506

Vistos,

A parte requerida foi condenada a pagar os honorários advocatícios 

conforme sentença de folhas 185/187, mantida em sede recursal.

Transitada em julgado aquela sentença, e não havendo nos autos 

comprovação do pagamento dos honorários sucumbenciais, defiro o 

pedido de execução formulado as folhas 195/200.

Intime-se a parte devedora/requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil.

 Consignando que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Intime-se o Patrono exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, do 

CPC, para eventual necessidade de prosseguimento da execução, sob 

pena de indeferimento do prosseguimento.

Decorrido o prazo sem pagamento, certifique-se, e voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se as parte.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078593 Nr: 600-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMARA MORAES 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506.-A

 Código do Processo nº 1078593

Vistos,

A parte requerente vem aos autos formular pedido de intimação das 

partes requeridas para cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 202), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução de sentença, formulados às folhas 200/201. Proceda-se no 

sistema Apolo as anotações necessárias.

Em relação à execução de Título Judicial, o CPC em vigência, admite a 

possibilidade de o devedor ser intimado na pessoa de seu advogado, 

conforme disposto o § 2º, inciso I, do artigo 513.

Dessa forma, intime-se a parte devedora, por seu patrono constituído, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da 

condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do Código de Processo Civil.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Intime-se o Patrono exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, do 

CPC, para eventual necessidade de prosseguimento da execução, sob 

pena de indeferimento do prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 948441 Nr: 59366-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IVAN SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT

 Código do Processo nº 948441

Vistos,

A parte requerente vem aos autos formular pedido de intimação das 

partes requeridas para cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 287), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução de sentença, formulados às folhas 293/297. Proceda-se no 

sistema Apolo as anotações necessárias.

Em relação à execução de Título Judicial, o CPC em vigência, admite a 

possibilidade de o devedor ser intimado na pessoa de seu advogado, 

conforme disposto o § 2º, inciso I, do artigo 513.

Dessa forma, intime-se a parte devedora, por seu patrono constituído, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da 

condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do Código de Processo Civil.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Intime-se o Patrono exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, do 

CPC, para eventual necessidade de prosseguimento da execução, sob 

pena de indeferimento do prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 737292 Nr: 33771-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA MARIA MESQUITA DE MORAES ARAUJO, 

ANTÔNIO CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DALTRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA - 

OAB:12.572/MT, CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:12.572/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA UNIJURIS - OAB:3.574/MT, 

VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 4682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964

 Código do Processo nº 737292

Vistos,

A parte requerida foi condenada a pagar os honorários advocatícios 

conforme sentença de folhas 98/101.

Transitada em julgado aquela sentença, e não havendo nos autos 

comprovação do pagamento dos honorários sucumbenciais, defiro o 

pedido de execução formulado as folhas 104/105.

Intime-se a parte devedora/requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil.

 Consignando que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Intime-se o Patrono exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, do 

CPC, para eventual necessidade de prosseguimento da execução, sob 

pena de indeferimento do prosseguimento.

Decorrido o prazo sem pagamento, certifique-se, e voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se as parte.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1113709 Nr: 16209-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSM, ROSILDA DA SILVA

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código do Processo nº 1113709

Vistos,

A parte requerente vem aos autos formular pedido de intimação das 

partes requeridas para cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 124), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução de sentença, formulados às folhas 126/128. Proceda-se no 

sistema Apolo as anotações necessárias.

Em relação à execução de Título Judicial, o CPC em vigência, admite a 

possibilidade de o devedor ser intimado na pessoa de seu advogado, 

conforme disposto o § 2º, inciso I, do artigo 513.

Dessa forma, intime-se a parte devedora, por seu patrono constituído, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da 

condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do Código de Processo Civil.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Intime-se o Patrono exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, do 

CPC, para eventual necessidade de prosseguimento da execução, sob 

pena de indeferimento do prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 814569 Nr: 21030-34.2013.811.0041

 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: MANOEL ANTÔNIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, IMOBILIARIA 

PAIAGUAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DAHMER - 

OAB:7395, VANESSA DA SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Por fim, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial com relação à parte Requerida IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS 

LTDA.Atento ao princípio da sucumbência, CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor do r. causídico da 

requerida IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA., no valor de R$ 3.500,00 (três mil 

e quinhentos reais), nos termos do §2º e 6º do art. 85 do CPC, sendo 

vedada a compensação (§14, art.85), ficando entretanto, suspensa a 

exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça (fl.115 – 

art. 98,§3º).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 20 de Abril de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1113318 Nr: 16039-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6.056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ANTE AO EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para CONDENAR a 

parte Requerida BANCO DO BRASIL S/A pagar a parte Requerente SILVIO 

DA COSTA, a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescido de juros legais de 1% ao mês a 

partir a partir da citação (Súmula 54 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir do presente decisum (Súmula 362 STJ).Declaro extinto o débito 

relativo à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária EPI-79/01-754-0, datada 

de 05/11/1979 e averbada em 09/11/1979 as margens da matrícula n. 

11.281 do livro 02 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá/MT objeto do litigio, e 

por consequência, determino o cancelamento da hipoteca, nos termos do 

art. 251 da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973).Expeça-se o 

competente mandado de averbação para cancelamento da 

hipoteca.Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação (art.85,§2º do CPC).Publ ique-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 20 de abril de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 762401 Nr: 14922-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Código – 762401

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 339/341 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, conforme 

estabelecido na sentença.

Por consequência, fica cancelada a realização de audiência de 

Conciliação designada para o dia 03 de Maio de 2018, às 14h00min.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 926193 Nr: 47217-45.2014.811.0041

 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: MARIA ALAIRDE DE ARRUDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVEIRA - OAB:9.725/B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

362/380.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 452189 Nr: 24359-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA EMANUELE FERREIRA LOPES, A. L. S., E. L. 

S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES MOREIRA DOS SANTOS, ROBERTO 

MITUO UEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12954/MT, Geraldo Sidnei Afonso - 

OAB:5.740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONEI STORER - OAB:OAB/PR 

14.925, Jose Carlos Dias Neto - OAB:8412-A, RAFAEL ALEXANDRE 

STORER - OAB:50042/PR

 Código do Processo nº 452189

Vistos,

A parte exequente cem aos autos apresentar o demonstrativo do débito, 

conforme determina a decisão de folhas 550.

Dessa forma, intimem-se as partes devedoras, por seu patrono 

constituído, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o 

pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida nos artigo 513, 

parágrafo 2°, e seguintes do Código de Processo Civil.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 286379 Nr: 8231-66.2007.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MACEDO, CARLOS ARTHUR BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSITA RIBEIRO DA SILVA, OLIMPIO P. DE 

OLIVEIRA, ISAAC NEPOMUCENO FILHO, MARCELO AUGUSTO PAVANI 

MACHADO, CELSO DORILEO LEITE, ARMANDO JORGE ZAMAR, JOSÉ 

ROBERTO DA SILVA REGO, MARIO APARECIDO FERREIRA, FABRÍCIO 

MARTINS DE ARAÚJO, JOSÉ ZANIN, JORGE YSHUZUKA, JORGE KIMURA, 

CLAUDIA CANDIDO DE SOUZA MAEDA, JORGE CARLOS CÂNDIDO DE 

SOUZA, CARLA ANDRÉIA VEIGA BERTAIA, SOLIDONIO JOSÉ CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ALVES FERRAZ - 

OAB:5.632/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:OAB/MT 4729-A, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082, IONI FERREIRA CASTRO - OAB:4298-B/MT, 

JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9.983/MT, MARCOS DANTAS 

TEIXEIRA - OAB:3850/MT, MARLY AKEMI SHIROMA NEPOMUCENO - 

OAB:9261/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, VALDRIANGELO 

SAMUEL FONSECA - OAB:6953/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 878187 Nr: 15591-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GERALDO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILBENE DE SANTANA SILVA - 

OAB:15927 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS
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 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 379/465 juntado 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1143577 Nr: 28974-82.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIO SOARES 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:5.736/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.: 952993 Nr: 1487-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZALUIR PEDRO ASSAD

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUDY MILLA FERREIRA SANTOS 

- OAB:18082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

194/220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1123950 Nr: 20399-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DOS SANTOS

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 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.: 955374 Nr: 2775-57.2015.811.0041

 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: ACACIO COSTA RIBEIRO

 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

 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.: 279379 Nr: 5572-84.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WATT DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE COMBUSTÍVEIS 

E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSÉ CANDINI - OAB:8036

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca da carta precatória devolvida de fls. 141/142.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1026866 Nr: 35292-18.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO ROMÂO DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143, JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - OAB:17081/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETTI 

PORTELA - OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB 

SP, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON 

EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG, VICTOR SHIGUEO GALHEGO 

UMETA - OAB:10.351/MT

 Certifico que encaminho intimação do Apelado (requerido) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 66/75.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772902 Nr: 26026-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOR SILVA SETÚBAL, ANTONIO AUGUSTO 

COELHO, CARLOS GARCIA DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE DIAMANTINO 

AUGUSTO COELHO, ANTONIO AUGUSTO COELHO, EDGARD ROQUE DE 

SOUZA, NELSON MARIANO, JOSE GANDELMAR ABREU LUZ, KARLA 

SOLANGE NADAF VIANA, LEONY JOSE MILAN, MARCELINO DE OLIVEIRA 

FALEIROS, MARIA DA GLORIA FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JASSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Certifico que encaminho intimação das partes para realização da perícia, 

a ser realizada no dia 07/05/2018 a partir das 14:30 horas, no balcão 

desta Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1108163 Nr: 13943-22.2016.811.0041

 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: FRANCIANO TASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Processo Código n.1108163

VISTOS,

Nos termos do artigo 437,§1º do CPC, INTIME-SE a parte Requerida para 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto aos fatos noticiados pela 

parte Requerente às fls. 210/213.

Após, voltem os autos conclusos para decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949947 Nr: 60336-73.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DAS PALMEIRAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO 

DE MORAES - OAB:9218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES, 

para devolução dos autos nº 60336-73.2014.811.0041, Protocolo 949947, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1052911 Nr: 47813-92.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA SOUZA CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT

 Certifico o decurso de prazo para as partes manifestarem-se, acerca da 

decisão/intimação de fls. 157.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 370612 Nr: 7117-24.2009.811.0041

 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: STELA JÚLIA SILVEIRA GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELYNE G. CAPELETTI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA SILVEIRA GUERREIRO - 

OAB:21840/O, JOÃO PAULO SORIANO MARMORA - OAB:11651/MT, 

MARCELA LUZIA SORIANO MARMORA - OAB:257458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar no feito. 

Dito Isto, segue a referida sentença:(...) Transitado em julgado, INTIME-SE 

a parte Exequente para requerer o que entender de direito, exibindo 

demonstrativo atualizado do débito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 405570 Nr: 37819-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULINA NILCE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:13.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a revelia decretada nos autos, os prazos 

contra o executado correm em cartório.

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014280-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO (EMBARGADO)

DALVA MOLEIRO PIRES (EMBARGADO)

CLAUDIA MACIEL SANTOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - 693.918.151-20 (PROCURADOR)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Embargada para, 

no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010562-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIDIMO DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1010562-18.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO aventada por PONTA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de DIDIMO DA SILVA RODRIGUES, com 

fundamento no Decreto nº911/1969 (Contrato Alienação Fiduciária). Diante 

do teor da exordial e fundamento jurídico que a embasa, verifico que 

restou evidenciado a essência bancária do procedimento. Sobre o 

assunto, com a devida autorização do artigo 44 do CPC, dispõe o 

Provimento n. 04/2008/CM, in verbis: “Art. 1º - Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I - as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a serem denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os efeitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º - Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento; inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Por derradeiro, o artigo 64, §1º do CPC, estabelece que a 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício. ANTE O EXPOSTO, 

considerando a regra do art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, 

bem assim a hipótese do art. 64, §1º, do CPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, e por consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma 

das Varas Especializadas de Direito Bancário. Proceda-se as baixas de 

estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível competente. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007055-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1007055-49.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO A EMENDA à 

inicial do Id.12427901 com a finalidade comprovar o recolhimento das 

custas processuais (Id.12427951 e Id.12427952), bem como esclarecer a 

juntada de documentos relativos a unidade consumidora diversa da 

reclamada. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE ACAUTELATÓRIA, aviada por MORRO DO CHAPÉU 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA em face da ENERGISA S/A 

(DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) objetivando questionar a classificação 

tarifaria da Unidade Consumidora nº6/859258-6. Alude a Requerente que é 

proprietária de uma área de terra de 1.882,9950 (mil oitocentos e oitenta e 

dois hectares, noventa e nove ares e cinquenta centiares), situada no 
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lugar denominado São Félix, na zona rural do município de Chapada dos 

Guimarães/MT. Sustenta que a área é desmembrada em 04 (quatro) 

glebas, nas quais a Requerente possui unidades consumidoras junto a 

Requerida com numeração distintas, porém na mesma área, o que ao seu 

entender implicaria na classificação tarifaria idêntica das unidades 

consumidoras instaladas na mesma zona rural. Todavia, segundo a 

Requerente, a Unidade Consumidora nº6/859258-6, instalada na Gleba II, 

foi erroneamente classificada como “COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS”, 

quando deveria ter sido classificada como “RURAL”, conforme 

classificação da Unidade Consumidora nº6/733096-2, localizada na Gleba I 

no mesmo local. Discorre a Autora que, a disparidade classificatória da 

Unidade Consumidora nº6/859258-6, gerou o faturamento abusivo nos 

meses 09/2017 (R$11.140,81), 10/2017 (R$11.907,20), 11/2017 

(R$10.858,53), 12/2017 (R$10.230,74), 01/2018 (R$9.677,52) e 02/2018 

(R$8.760,34), afirmando que tais valores não representam o consumo real 

da unidade, e estariam sofrendo tarifação desproporcional à classificação 

devida pela área de instalação da unidade (rural). Segundo a Requerente, 

houve a tentativa administrativa de resolução do impasse, porém sem 

êxito, por esta razão, a Autora compareceu em juízo a fim de que em sede 

de tutela de urgência: [...] 1.) Que seja deferida em TUTELA DE URGÊNCIA, 

o pedido para obstar o corte de energia elétrica da unidade consumidora - 

UC 6/859258-6 do requerente, bem como, exclusão do CNPJ da empresa 

dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), até o trânsito em 

julgado da presente demanda, sob pena de sofrer multa por 

descumprimento de ordem judicial; 1.a) Outrossim, requer seja concedido 

ao requerente, em sede de tutela de urgência, o parcelamento das faturas 

vencidas no limite de R$ 4.000,00 reais/mês das parcelas em discussão, 

uma vez que o requerente não possui condições financeiras de arcar com 

o pagamento da dívida em parcela única; 1.b) Requer, ainda, seja 

concedido ao requerente, em sede de tutela de urgência, o pagamento dos 

débitos a vencer no percentual de 50% do que for faturado pela 

requerida, ou, o depósito máximo de R$ 4.000,00 reais, até regularização 

das faturas de energia e correta classificação da unidade até decisão 

final, pois mais uma vez se trata de cobrança abusiva, e que no caso de 

descumprimento da medida liminar guerreada, a aplicação de multa diária 

em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, e que ao final, seja, em 

definitivo garantida a manutenção da liminar deferida; [...]” (sic, 

Id.12320829 pág.10). É O NECESSÁRIO. DECIDO. Para o deferimento da 

tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados 

no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade 

do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil. No caso em comento, cinge-se a controversa na 

correta classificação tarifária de uma das unidades consumidoras da 

parte Requerente (UC nº6/859258-6), porquanto, na convicção da Autora, 

por se tratar de unidade consumidora localizada em área definida como 

“rural” (Gleba II), deveria receber classificação tarifária condizente à 

região, a exemplo das demais unidades consumidoras da Requerente 

instaladas na mesma região, denominada Gleba I (UC nº6/733096-2, 

6/2598678-7, 6/647976-0 e 6/2609462-3). Contudo, em uma análise 

perfunctória, à luz da regulamentação pátria que define o tema, não 

vislumbro neste momento a probabilidade do direito vindicado pela 

Requerente. Isto porque, o Decreto nº62.724/1968 que estabelece normas 

gerais de tarifação para as empresas concessionárias de serviço 

públicos de energia elétrica, dispõe em seu artigo 16 as hipóteses de 

classificação especial de consumidores, vejamos: Art. 16. Será 

classificada como rural a unidade consumidora localizada em área rural, 

onde seja desenvolvida atividade relativa à agropecuária, inclusive o 

beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da 

mesma propriedade. § 1o Inclui-se nesta mesma classe a unidade 

consumidora: I - residencial utilizada por trabalhador rural, ou por 

trabalhador aposentado nesta condição; e II - localizada em área urbana e 

que desenvolva as atividades estabelecidas no caput deste artigo, 

observados os seguintes requisitos, também sujeitos à comprovação 

perante o concessionário ou permissionário de distribuição: a) a carga 

instalada na unidade consumidora deverá ser predominantemente 

destinada à atividade agropecuária, exceto para os casos de agricultura 

de subsistência; e b) o titular da unidade consumidora deverá possuir 

registro de produtor rural expedido por órgão público ou outro documento 

hábil que comprove o exercício da atividade agropecuária. § 2o 

Considera-se, ainda, como rural a unidade consumidora que se dedicar a 

atividades agroindustriais, ou seja, indústrias de transformação ou 

beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, desde 

que a potência posta a sua disposição não ultrapasse 112,5 kVA. § 3º - 

Consideram-se também como fornecimentos rurais, os destinados 

exclusivamente: a) a serviço público de irrigação rural; e b) a escolas 

agrotécnicas situadas em zona rural, sem fins lucrativos. § 4º - Para 

serem considerados como fornecimentos rurais, o serviço e os 

empreendimentos mencionados nas letras a e b do parágrafo anterior, 

devem ser explorados por entidades pertencentes ou vinculadas 

Administração Direta, Indireta ou Fundações de Direito Público da União, 

dos Estados ou dos Municípios. § 5o A ANEEL estabelecerá a 

regulamentação necessária à aplicação do disposto neste artigo. Por seu 

turno, a ANEEL regulamentou tal dispositivo através da Resolução 

Normativa nº414/2010, estabelece as condições gerais de fornecimento 

de energia elétrica, e sobre a classificação tarifaria possui a seguinte 

regulamentação: Art. 53-A. Pela prestação do serviço público de 

distribuição de energia elétrica a distribuidora deve cobrar as tarifas 

homologadas pela ANEEL nos processos tarifários. §1º É vedado à 

distribuidora cobrar dos usuários, sob qualquer pretexto, valores de 

tarifas superiores àquelas homologados pela ANEEL. §2º As tarifas 

homologadas pela ANEEL deverão ser reduzidas quando de sua aplicação 

pelas distribuidoras nas situações em que houver a previsão legal de 

benefícios tarifários relacionados à prestação do serviço público. §3º É 

facultado à distribuidora cobrar tarifas inferiores às tarifas homologadas 

pela ANEEL, desde que as reduções de receita não impliquem pleitos 

compensatórios posteriores quanto à Recuperação do Equilíbrio 

Econômico - Financeiro, devendo ser observadas as disposições da 

Seção XII deste Capítulo. §4º As tarifas devem ser aplicadas de acordo 

com o tipo de usuário, o grupo e subgrupo, classe e subclasse e a 

modalidade tarifária a que estiver enquadrada a unidade consumidora, 

observadas as disposições deste Capítulo. §5º Para fins de aplicação 

tarifária, as unidades consumidoras devem ser classificadas de acordo 

com a atividade comprovadamente exercida, a finalidade de utilização da 

energia elétrica e o atendimento aos critérios para enquadramento 

previstos neste Capítulo e na legislação, em uma das seguintes classes 

tarifárias: I - residencial; II - industrial; III - comércio, serviços e outras 

atividades; IV - rural; V - poder público; VI - iluminação pública; VII - 

serviço público; e VIII - consumo próprio. §6º Os critérios estabelecidos 

neste Capítulo têm o objetivo exclusivo de aplicação tarifária, e 

independem da existência de outros parâmetros para a aplicação das 

alíquotas tributárias. §7º Quando houver mais de uma atividade na mesma 

unidade consumidora sua classificação deve corresponder àquela que 

apresentar a maior parcela da carga instalada, observado o disposto no 

§2º do art. 53-O e no parágrafo único do art. 53 -Q. §8º No período de 

vigência da Bandeira Tarifária Amarela ou Vermelha, de que trata a 

Resolução Normativa nº 547/2013 e o Submódulo 6.8 dos Procedimentos 

de Regulação Tarifária – PRORET, deverá ser adicionada à Tarifa de 

Energia – TE de aplicação o correspondente valor fixado pela ANEEL em 

ato específico. §9º Incide sobre o valor adicional da Bandeira Tarifária 

Amarela ou Vermelha o benefício tarifário previsto nos arts. 53-E e 53-L. 

§10º Os demais benefícios tarifários previstos nesse Capítulo não incidem 

sobre o valor do adicional da Bandeira Tarifária Amarela ou Vermelha. 

Portanto, pela simples leitura dos dispositivos acima, percebe-se que a 

localização geográfica da Unidade Consumidora não define a 

classificação tarifária para fins de faturamento do consumo, devendo o 

consumidor preencher os requisitos finalísticos do consumo para que seja 

classificado como “consumidor rural”. Esta interpretação coaduna com o 

entendimento dos Egrégios Tribunais Superiores (STJ e TJMT), vejamos: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA 

COLETIVO. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. 

TARIFA ESPECIAL. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. LOCALIZAÇÃO 

GEOGRÁFICA E DESTINAÇÃO ECONÔMICA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO 

ART. 16, CAPUT E § 1º, DO DECRETO 62.724/68. NÃO-OCORRÊNCIA. 

DESPROVIMENTO. 1. A propriedade situada em área urbana, desde que 

destinada à atividade agropecuária, pode e deve ser beneficiada com a 

tarifa especial de energia elétrica. Interpretação sistemática e teleológica 

do art. 16 do Decreto 62.724/68, na redação dada pelo Decreto 

3.653/2000. 2. A localização geográfica do imóvel (regra geral) não exclui 

o critério da destinação econômica, sob pena de se desconsiderar a 

finalidade da tarifa especial rural (promover, incentivar e desonerar a 

atividade agropecuária) e violar o princípio constitucional da isonomia 

(CF/88, art. 5º). 3. O Decreto 5.287/2004 deu nova redação ao § 1º do art. 
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16 do Decreto 62.724/68 e reforçou a utilização do critério da destinação 

econômica da propriedade para fins de classificação tarifária no 

fornecimento de energia elétrica. 4. Recurso especial desprovido. (REsp 

652.457/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

08/05/2007, DJ 04/06/2007 p. 300, grifei). APELAÇÃO CÍVEL - ENERGIA 

ELÉTRICA - RECLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DE RURAL 

PARA RESIDENCIAL PROCEDIDA UNILATERALMENTE E SEM QUALQUER 

BASE LEGAL PELA CONCESSIONARIA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

COBRADOS A MAIOR DURANTE O PERÍODO EM QUE VIGOROU A 

ERRÔNEA CLASSIFICAÇÃO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM 

RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS 

FATURAS EM RAZÃO DOS VALORES EXORBITANTES QUE PASSARAM 

A SER COBRADOS COM A INDEVIDA RECLASSIFICAÇÃO - 

INADIMPLEMENTO QUE NÃO PODE SER INTERPRETADO EM DESFAVOR 

DO CONSUMIDOR, JÁ QUE MOTIVADO POR ATO DA ARBITRÁRIO E 

EQUIVOCADO DA CONCESSIONÁRIA - ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RECONHECIDA - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS EM RAZÃO DA SUSPENSÃO TER PERDURADO POR 25 

DIAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES NATALINAS - QUANTUM 

ARBITRADO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. 1) Classificação do 

consumidor de energia elétrica consolidada como pertencente ao Grupo 

B2-Rural desde a data em que fora instalada a unidade consumidora do 

seu imóvel, situado na zona rural de Tapurah e com destinação às 

praticas agrícolas. 2) Ausente qualquer modificação na destinação do 

imóvel, a reclassificação unilateral operada pela concessionária de 

serviço público se revela indevida e padece de base legal. 2) Dever da 

empresa concessionária de emitir comunicado específico ao usuário a 

respeito da alteração de classificação da unidade consumidora, conforme 

preconiza o artigo 19 da Resolução 456/2000 e artigo 7º da Resolução 

414/2010, com a redação dada pela Resolução Normativa nº 479/2012, o 

que inexiste nos autos. 3) Demonstrada a falha na prestação de serviço 

da empresa concessionária decorrente do errôneo enquadramento 

tarifário, é devida a repetição dos valores pagos a maior, conforme dispõe 

o artigo 76, II da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. 4) Se o inadimplemento 

da consumidora decorreu exclusivamente do ato praticado pela 

concessionária - que indevidamente reclassificou sua unidade 

consumidora sem qualquer justa causa, implicando no aumento de quase o 

dobro das faturas mensais - mostra-se evidente a ilegalidade da 

suspensão do fornecimento de energia elétrica. 5) A suspensão sem justa 

causa do serviço de energia elétrica, de natureza essencial, pelo período 

de 25 (vinte e cinco) dias, abrangendo as festividades natalina e de final 

de ano, caracteriza indiscutivelmente danos morais indenizáveis. 6) 

Indenização arbitrada pelo juízo singular que se mostra adequada a 

cumprir as finalidades do instituto do dano moral. (Ap 37502/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015) In casu, 

a despeito de a Requerente sustentar o exercício da atividade 

agropecuária (criação de gados e demais atividades rurais – Id.12426601 

pág.2), as provas dos autos não corroboram tal alegação, conforme se vê 

do objeto social da empresa Autora transcrito in verbis: PRIMEIRA – A 

sociedade passa ter como objeto social as seguintes atividades: 1. 

Empreendimentos imobiliários com venda de lotes de terras de propriedade 

da empresa. 2. Empreendimentos turísticos, tais como infra-estrutura que 

permita esportes náutivos. 3. Exploração de hospedagem de turismo. 4. 

Exploração do ramo de bar, lanchonete e restaurantes. 5. Serviços de 

marina e posto de combustível. 6. Participação da empresa em outras 

empresas. (sic Id.12320247 – pág.3 e 4) Esta classificação contratual 

corresponde às atividades econômicas principal e secundária de registro 

da Autora extraído da consulta pública emitida no site da Receita Federal, 

que revela como código da atividade econômica principal da Requerente 

“41.10-7-00 – Incorporação de empreendimentos imobiliários” e atividades 

econômica secundárias “41.20-4-00, 43.30-4-99, 47.31-8-00, 55.10-8-01, 

55.10-8-02, 56.11-2-01, 56.11-2-02, 56.11-2-03, 64.63-8-00, 68.10-2-02, 

68.22-6-00 e 79.90-2-00”, sendo certo que em nenhum desses códigos 

existe a denominação da atividade agropecuária ou rural alegada pela 

Requerente, inexistindo qualquer elemento de prova capaz de sustentar tal 

alegação. A propósito, pontuo inclusive a identificação manuscrita da 

Autora para a possível atividade comercial da unidade consumidora 

reclamada, como sendo a unidade de consumo da “marina”, que não é 

considerada atividade rural (a exemplo na Id.12320332). Com efeito, a 

priori não vislumbro probabilidade do direito da Autora quanto a medida 

relativa a reclassificação da unidade consumidora reclamada para a tarifa 

“rural”, porquanto a causa de pedir do pleito está subsidiada tão somente 

na localização da unidade consumidora, o que destoa da regulamentação 

do tema. Do mesmo modo, no que tange ao faturamento indevido da 

unidade consumidora para os meses 09/2017 (R$11.140,81), 10/2017 

(R$11.907,20), 11/2017 (R$10.858,53), 12/2017 (R$10.230,74), 01/2018 

(R$9.677,52) e 02/2018 (R$8.760,34), neste momento processual, entendo 

carente a probabilidade do direito, uma vez que no mínimo há dois anos o 

faturamento da unidade vem sendo no importe reclamado, inexistindo 

qualquer prova do alegado faturamento médio no valor de R$4.000,00 

(quatro mil reais), mesmo oportunizado a emenda à Requerente, sendo 

certo que nos meses em que houve a superação da média do consumo, 

constou o registro na conta mensal de um parcelamento de débito 

contratado entre as partes (Id.12320334), o que aparentemente justificou 

a emissão de fatura elevada. Assim, considerando a inexistência de 

questionamento pretérito da Requerente, sobretudo a conclusão de que 

não houve alteração na media de consumo da unidade consumidora, nesta 

fase processual, entendo inexistente o perigo de dano necessário ao 

deferimento do pedido, ou ao resultado útil do processo. Ademais, no que 

afeta ao pedido de parcelamento compulsório das faturas vindicado pela 

Requerente, não identifico justa causa para que este juízo interfira na 

relação jurídica determinando o parcelamento das faturas questionada, 

uma vez que não restou demonstrado a resistência da Requerida à 

composição do parcelamento do débito, principalmente diante da 

existência de ato análogo praticado entre as partes em momento anterior a 

propositura da ação (Id.12320334). Quanto ao pedido de inversão do ônus 

da prova, não vislumbro neste momento a existência de elementos 

capazes de subsidiar o deferimento do pleito, tendo em vista a capacidade 

de a Autora em corroborar os pontos objurgados na prestação do serviço 

oferecido pela Requerida. Saliento inclusive o trecho da resposta da 

Requerida anexado ao Id.12320741 pág.2, em que é facultado a Autora 

solicitar aferição do equipamento em questão, de modo que não há nos 

autos qualquer indicio de que a Requerente suscitou a sugerida inspeção. 

Sobre o tema, cito o julgamento do Recurso Repetitivo Tema 575 do 

Superior Tribunal de Justiça que relativa a concessão do direito à inversão 

do ônus da prova em relações de consumo similar a está: 

FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO 

CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A 

participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede 

elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 

41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas 

pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 

(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de 

responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art.141). Leva-se em 

consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia 

os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, 

relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na 

natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores 

cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão 

contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado 

improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os 

valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela 

concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de 

extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à 

restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, 

ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para 

cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e 

concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso 

especial não provido. (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) 

Destarte, o artigo 373, inciso I do CPC estabelece que, incumbe ao autor 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sendo certo que, a 

inversão do ônus da prova previsto na lei consumerista (artigo 6º, inciso 

VIII do CDC) não ilide a obrigação de o autor subsidiar, ainda que 
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minimamente, o direito ao provimento jurisdicional pleiteado, sob pena de 

se caracterizar abuso do direito conferido pela legislação especial e 

violação ao artigo 320 do CPC. Portanto, sendo relativo a concessão da 

benesse (artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor), 

postergo a análise do pleito para momento posterior à triangulação da 

ação. Por oportuno, assinalo que esta decisão não faz coisa julgada, 

podendo ser revista em caso de apresentação de elementos capazes de 

reformar a convicção do juízo, sendo portanto totalmente reversível a 

medida. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela Autora MORRO DO CHAPÉU 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA. CITE-SE a parte Requerida 

para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando 

as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil, 

bem como a existência de emenda a inicial. Por derradeiro, DETERMINO 

que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de 

Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do 

CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte 

Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005379-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENAIR BAZANIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1005379-66.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO A EMENDA à 

inicial do Id.12451104 com a finalidade comprovar a alegada condição de 

hipossuficiência. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, aviada por DENAIR BAZANIN em face da 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, buscando 

em sede de tutela de urgência que a Requerida a realização de verificação 

pericial acerca das oscilações no fornecimento de energia na Unidade 

Consumidora da Autora. Alude que a Requerente que é consumidora da 

Requerida através da Unidade Consumidora nº6/756150-6 instalada em 

sua residência, afirmando que desde 11/08/2017 vem sofrendo com falha 

na prestação dos serviços oferecidos pela Requerida que resultou na 

queima da maquina de lavar da Requerente, gerando um prejuízo no valor 

de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) orçado em 21/12/2016. 

Discorre que, há tempos a Requerente e seus vizinhos vem sofrendo com 

as oscilações na distribuição de energia elétrica nos postes que 

abastecem a rua em que a Autora reside, sendo realizadas inúmeras 

reclamações. Sustenta que, no atendimento de um dos comunicados, o 

técnico da Requerida constatou a baixa frequência de energia elétrica na 

unidade da Autora, que teria resultado no dano do eletrodoméstico 

vindicado. Por esta razão, após inúmeras tentativas administrativas, a 

Autora compareceu em juízo a fim de que em sede de tutela de urgência 

seja [...] ordenado a parte Requerida VISTORIAR OS POSTES DA RUA DA 

RESIDÊNCIA DA AUTORA, BEM COMO EFETIVAR A ADEQUADA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRESENTE UNIDADE CONSUMIDORA, sob 

pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência; [...] (sic 

Id.12037411 pág.16) É O NECESSÁRIO. DECIDO. Para o deferimento da 

tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados 

no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade 

do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil. O caso em apreço, consoante reiterada 

jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, isso porque a Requerida 

como prestadora de serviço não é parte vulnerável na relação, tem a 

obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos exatos termos avençados 

e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. Com efeito, inobstante o 

artigo 6º, inciso VIII do CDC, verifico respaldada a probabilidade do direito 

da Autora à verificação pericial dos motivos que estão levando à 

reclamada oscilação na prestação dos serviços concedidos à Requerida, 

notadamente pelo conjunto probatório existente nos autos (Ids.12037894, 

12037882, 12037872, 12037970, 12037754, 12037755 e 12037779), que 

evidenciam as reclamações formuladas administrativamente pela 

Requerente e a constatação do problema relativo a distribuição de energia 

na unidade da Autora. Pontuo que, a época da constatação da oscilação e 

os danos materiais reclamados pela Requerente, não estão servindo de 

base para o deferimento do pedido, de modo que os indícios pretéritos da 

falha na prestação do serviço, documentalmente confessado pela 

Requerida com promessa de regularização do pleito, indicam a 

probabilidade do direito da Requerente em questionar a distribuição da 

energia em sua unidade consumidora, com a aferição técnica do serviço 

prestado pela Requerida. Não obstante a isso, a jurisprudência do STJ e 

deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece a probabilidade do direito do 

consumidor em reivindicar a prestação eficaz do serviço oferecido por 

concessionárias de energia elétrica, inclusive com a condenação objetiva 

da empresa face a comprovação da falha na prestação do serviço: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DO CDC. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DANOS 

MATERIAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 

30/11/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum 

publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de ação de 

indenização, proposta pelo Município de São Paulo em face da Eletropaulo 

Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A., visando o recebimento de 

indenização, em razão de danos materiais decorrentes de queda abrupta 

de energia elétrica. III. Em relação à apontada violação ao art. 2º do CDC, o 

Recurso Especial é manifestamente inadmissível, por falta de 

prequestionamento, pelo que incide, quanto ao referido ponto, o óbice da 

Súmula 282/STF. IV. Quanto à alegada existência de excludente de 

responsabilidade da ora agravante, o acórdão recorrido a afastou, 

concluindo, à luz das provas dos autos, que "não se pode dizer que 

ocorreu caso fortuito ou força maior para a exclusão da responsabilidade 

objetiva da ré. Oscilações bruscas no fornecimento de energia elétrica 

não são fatos imprevisíveis". Assim, acolher a alegação exposta nas 

razões recursais - no sentido de que "a queda de energia se deu por falha 

da CTEEP e não por um agente ou empregado da recorrente" - ensejaria, 

inevitavelmente, o reexame do material fático-probatório dos autos, 

procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. V. Agravo interno 

improvido. (AgInt no AREsp 1017248/SP, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – OSCILAÇÃO/QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – APARELHOS 

ELETRÔNICOS DANIFICADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA – M-A-PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PROVA DO 

PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO EM PATAMAR IRRISÓRIO – 

ELEVAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - 

MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA 

DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PROVIDO. Em razão da natureza 

das atividades que desempenham, é objetiva responsabilidade da 

concessionária pela má prestação do serviço de fornecimento de energia 

elétrica, razão pela qual o dano causado ao consumidor, decorrente da 

oscilação de tensão elétrica, uma vez demonstrado o nexo de 

causalidade, é passível de reparação. Uma vez constatados o ato ilícito e 

o nexo causal, a parte autora deve ser indenizada pelos prejuízos morais 

experimentados, não sendo possível falar em ausência dos pressupostos 

da responsabilidade civil. Para a fixação do quantum, deve o julgador 

observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização 

deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, 

desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o 

devedor a bancarrota. A fixação dos honorários advocatícios recursais, 

mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição é ao 
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devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em 

grau recursal. (Ap 116407/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 24/11/2017) RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL – 

OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MAU FUNCIONAMENTO 

DO EQUIPAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C 

PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – 

NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – SENTENÇA 

ESCORREITA - DESPROVIMENTO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 

do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de 

energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má 

prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado 

a outrem por conta da oscilação de tensão, configurado o nexo de 

causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. 

(Ap 119361/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 

17/11/2016) De outra sorte, chama atenção as inúmeras reclamações 

administrativas formuladas pela Autora com respostas de recebimento por 

parte da Requerida, que por sua vez se reservou a enviar comunicado de 

que seriam adotadas as medidas necessárias para a melhoria do nível de 

tensão, inexistindo registro de quais medidas foram adotadas naquela 

ocasião (Id.12037850 pág.2). Tais circunstâncias aliadas ainda à 

responsabilidade objetiva da Requerida na prestação de serviço essencial 

à manutenção do funcionamento da Autora, revelam a pertinência na 

realização de perícia técnica judicial na unidade consumidora da 

Requerente e forma de fornecimento de energia elétrica no local, a fim de 

diagnosticar os motivos das oscilações reclamadas. Ademais, os serviços 

públicos vinculam-se ao princípio da eficiência instituído no artigo 37, 

caput, da Constituição da República, exigência ética que impõe uma 

atuação voltada a melhor realização possível da prestação de serviços em 

termos de plena satisfação dos administrados com os menores custos 

para o usuário, tendo por corolário o princípio da segurança, traduzido 

pela qualidade específica da prestação, que importa na salvaguarda não 

só da incolumidade das pessoas, mas também dos bens afetos ao 

serviço. Por consequência, a imediata realização da prova pericial se 

afigura indispensável e de extrema relevância, sendo certo ainda que se 

postergada para o momento oportuno (seguido do contraditório na fase de 

produção de provas), provavelmente tornar-se-á inócua, razão pela qual, 

imperiosa essa constatação imediatamente “in loco”. Saliento que, há nos 

autos provas concretas que subsidiem a concessão do beneficio à 

inversão do ônus da prova em favor da Requerente, o que impõe o custeio 

da produção da prova pela Requerida. No mais, subsiste ainda o perigo da 

demora a causar prejuízos à parte Requerente se mantido o defeituoso 

fornecimento de energia elétrica, pois não é razoável que o usuário 

padeça com a prestação deficiente do serviço sem qualquer justificativa 

ou esclarecimento, e, ainda mais quando a atividade empresarial perecível 

depende intrinsecamente da regular prestação do serviço. Consigno ainda 

que a concessão da medida não oferece perigo de irreversibilidade uma 

vez que em caso de eventual culpa da Autora, com a improcedência da 

ação não haverá ônus à Requerida, o que não pode se dizer do contrário. 

Assim, a concessão parcial da tutela de urgência vindicada é medida que 

se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO 

TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de DETERMINAR a produção de prova 

pericial em toda a extensão da distribuição de energia elétrica na unidade 

consumidora da Autora DENAIR BAZANIN com a finalidade de aferir a 

prestação do serviço na Unidade Consumidora nº6/756150-9 a ser 

realizada em observância aos artigos 464 ao 480 do CPC, devendo em 

especial facultar às partes a participação no ato (artigo 474 do CPC), até 

mesmo para evitar futura arguição de nulidade. DEFIRO liminarmente a 

inversão do ônus da prova em favor da parte Requerente, ante a sua 

hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. NOMEIO a Empresa Real Brasil Consultoria, 

especialista em perícias técnicas judiciais, com endereço à Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

n e s t a  C a p i t a l ,  t e l e f o n e  ( 6 5 )  3 0 5 2 - 7 6 3 6 ,  E - m a i l : 

contato@realbrasilconsultoria.com.br, para realizar a perícia técnica de 

Engenharia Elétrica no prazo de 30 (trinta) dias a contar do depósito inicial 

dos honorários periciais, independente de compromisso. Consigno ao Sr. 

Perito que além de verificar a regularidade ou não do equipamento de 

transmissão do fornecimento de energia elétrica a ser periciado, deverá 

indicar pormenorizadamente em seu laudo os equipamentos elétricos 

existentes na sede da parte Autora, com parecer técnico preciso dos 

motivos de eventual oscilação e/ou interrupções dos serviços reclamados 

pela Requerente, com responsabilização concreta e clara pelos eventos. 

NOTIFIQUE-SE COM URGÊNCIA O PERITO, encaminhando-se cópia do 

pedido inicial e da presente decisão, para dizer se aceita o encargo, que 

deverá ser executado com indistinta observância ao artigo 473 do CPC, e 

em caso positivo, apresentar propostas de honorários, em 05 (cinco) dias. 

CITE-SE IMEDIATAMENTE a parte Requerida para conhecimento da ação e 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar seus quesitos e querendo 

indicar assistente técnico, consignando as advertências dos artigo 334 e 

artigo 335, do Código de Processo Civil, bem como a existência de emenda 

a inicial. Fica a parte Autora desde já, INTIMADA para, em 15 (quinze) dias, 

apresentar seus quesitos e, querendo, indicar assistente técnico. 

Apresentada a proposta, INTIME-SE A PARTE REQUERIDA para efetuar o 

depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Depositado os honorários, notifique-se o Perito nomeado para que indique 

data, local e horário para os trabalhos da perícia, com pelo menos 10 (dez) 

dias de antecedência para que haja tempo hábil de intimação das partes, 

cuja ocorrência, deverá ser certificada nos autos. Fica desde já 

autorizado o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado em favor do perito nomeado para início dos trabalhos, ficando 

o restante para ser liberado após a entrega do laudo Pericial. Com a 

apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para no prazo comum de 15 

(quinze) dias (artigo 477, §1º do CPC) querendo, apresentar 

manifestação. Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do 

acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Diante do pedido formulado na 

emenda a inicial do Id.12451104, com base no artigo 13-A, §3º da 

Resolução nº185/2013 do CNJ, DETERMINO que seja retirada da 

visibilidade da petição anexada ao Id.12450744, certificando-se o ato. Com 

fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da Requerente, e por consequência, concedo-lhe os 

benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038117-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR PEREIRA GONÇALVES (REQUERIDO)

CLEONICE PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

CARLOS PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

EDMILSON PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

ROSIMEIRE GONÇALVES DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1038117-44.2017.8.11.0041(B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. Expeça-se mandado ao 2° Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da Primeira Circunscrição Imobiliária da Capital do Estado de Mato 

Grosso, para que proceda ao registro em nome da Requerente como titular 

do domínio. As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais 

custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022709-13.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA PINTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O  P r o c e s s o  n . º 

1022709-13-2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerida interpôs ID. 

11696232 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença prolatada ID. 

11585942, alegando em síntese erro material com relação à data do 

sinistro. Com efeito, verifico que assiste razão ao Embargante, quanto à 

alegação de erro material quanto à data do ocorrido mencionado na 

sentença. A parte Autora traz em sua exordial sendo a data do sinistro 

24/09/2016, entretanto o boletim de ocorrência juntado ID. 9112271 e os 

documentos corroborados aos autos pela parte Requerente, referente ao 

atendimento clínico, identificam como sendo a data do fato em 24/09/2016. 

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para retificar a data do sinistro para: 

24/09/2016. No mais, permanece a sentença de ID. 11585942 tal como 

está lançada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030849-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026391-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA LOSS GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026391-73.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: NEIVA 

LOSS GONCALVES EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A V Vistos. 

Trata-se de ação ajuizada por Neiva Loss Gonçalves em desfavor de 

Ympactus Comercial Ltda. Por meio do decisum constante no Id. nº 

11923988, restou determinada a emenda da petição inicial. Em seguida, 

por meio da petição acostada no Id. nº 11986260, a autora apresentou 

pedido de desistência da demanda. É o breve relato. Decido. Tendo em 

vista que a parte requerida não apresentou contestação, é cabível a 

desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do 

processo sem resolução de mérito. Assim sendo, HOMOLOGO por 

sentença a desistência da ação apresentada pela parte autora, o que faço 

para os fins e efeitos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, 

inciso VIII, do supracitado Diploma Processual. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso do 

advogado da parte requerida nos autos. Se houver custas pendentes, são 

devidas pelo autor desistente (art. 90, CPC), observadas as normas da 

gratuidade da Justiça, sendo o caso. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após tomadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 23 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029266-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO VIEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CERVI OAB - MT0014020A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

cassandra costa (REQUERIDO)

maria cecilia cuiabano (REQUERIDO)

CONDOMINIO DOS EDIFICIOS NICOLINA DE OLIVEIRA E JOAO A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029266-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZ 

AUGUSTO VIEIRA SILVA REQUERIDO: MARIA CECILIA CUIABANO, 

CASSANDRA COSTA, CONDOMINIO DOS EDIFICIOS NICOLINA DE 

OLIVEIRA E JOAO A V Vistos. Trata-se de ação ajuizada por Luiz 

Augusto Vieira Silva em desfavor de Condomínio João Alfredo e Nicolina. 

Por meio do decisum constante no Id. nº 11103827, restou determinada a 

emenda da petição inicial. Em seguida, por meio da petição acostada no Id. 

nº 11984090, a autora apresentou pedido de desistência da demanda. É o 

breve relato. Decido. Tendo em vista que a parte requerida não 

apresentou contestação, é cabível a desistência da ação sem a oitiva da 

parte adversa, com a extinção do processo sem resolução de mérito. 

Assim sendo, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação 

apresentada pela parte autora, o que faço para os fins e efeitos do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso VIII, do 

supracitado Diploma Processual. Deixo de fixar honorários advocatícios 

porque a desistência ocorreu antes do ingresso do advogado da parte 

requerida nos autos. Se houver custas pendentes, são devidas pelo autor 

desistente (art. 90, CPC), observadas as normas da gratuidade da Justiça, 

sendo o caso. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após tomadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. Cuiabá, 23 de 

Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031536-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO CUSTODIO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031536-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

ROBERTO CUSTODIO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora apresentou, no movimento Id nº 11992000, pedido de desistência 

da ação. Assim sendo, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de 

Processo Civil, DETERMINO seja intimada a parte requerida para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do pedido de desistência, 

sob pena do seu silêncio ser considerado anuência tácita. Após o 

transcurso do prazo sem manifestação da parte requerida, o que deverá 

ser certificado pelo Gestor Judiciário, retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1021179-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO GEBRIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS OAB - MT0020080A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FERREIRA VINE NEVES (RÉU)

ARSENIO VINE (RÉU)

ALEXANDRE VINE (RÉU)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa do(a) 

Oficial de Justiça, devendo informar o endereço para a citação dos 

requeridos Ana Paula Ferreira e Arsenio Vine, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034646-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JASLYNNE LAIS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035557-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEDROSO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 767778 Nr: 20619-25.2012.811.0041

 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: JULIO CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO MODULADO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE GALVÃO F. DO VALE 

- OAB:10.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o 

correto endereço da requerida Espaço Modulado/Dell Ano, vez que esta 

não foi encontrada no endereço informado, conforme certidão de fls. 210.

No mesmo prazo, deve a parte autora informar o nome do 

proprietário/sócio da empresa requerida, a fim de possibilitar o 

cumprimento do mandado na pessoa do seu representante legal.

Atendidas as determinações supra, fica, desde já, autorizada a expedição 

de novo mandado de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1070750 Nr: 55720-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINHO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, JOAQUIM 

MARINHO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETH GOMES DA NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O

 Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça em favor da parte reconvinte Deusdeth Gomes da Neiva, conforme 

as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1123151 Nr: 20099-26.2016.811.0041

 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: WELLINGTON FERREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19.463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 O feito veio concluso para análise do pedido de fls. 144.

Assim, no tocante ao ônus probatório, considerando que se trata de 

relação de consumo, na qual presente a hipossuficiência da parte autora, 

bem como considerando a maior facilidade de obtenção da prova pela 

parte requerida, DEFIRO a inversão do ônus da prova, o que faço com 

fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar.

FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes, primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré, satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 878147 Nr: 15566-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DIAS BARBUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Uma vez que a certidão de óbito juntada comprova o falecimento do 

requerido, DEFIRO o pedido de alteração do polo passivo da ação, 

devendo constar Espólio de Adriano Dias Barbueno.

DEFIRO a intimação da Sra Paulina Dias Barbueno, no endereço indicado 

às fls. 124, para que esta informe ao Oficial de Justiça, no ato do 

cumprimento do mandado, o nome completo da filha deixada por Adriano 

Dias Barbueno, bem como o endereço da mesma ou outras informação 

que facilite sua localização.

 Expeça-se o mandado de intimação.

Cumprido o mandado, manifeste-se a parte autora no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, conclusos, oportunidade em que não sendo as informações 

suficientes, será analisada a possiblidade de aplicação do art. 313, I, e § 

2º, I, do CPC.

 Cuiabá - MT, 19 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1143295 Nr: 28812-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA BET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RONILDO AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA BET - 

OAB:15.487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o espólio requerido é objeto 

de Ação de Inventário, nos autos do Processo Código 873922, em trâmite 

na 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões.

Diante disso, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, traga aos autos informações sobre o(a) inventariante habilitado(a) 

nos autos suprareferidos - inclusive endereço, a fim de possibilitar sua 

inclusão nestes autos como representante do espólio e, 

consequentemente, sua citação, caso se trate de pessoa diversa da que 

recebeu o AR de fls. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 827731 Nr: 33591-90.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, ARMANDO 

MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J GONÇALVES JUNIOR ME, JAIR GONÇALVES 

JUNIOR, AMARILDO BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que manifeste acerca da devolução do AR 

de fls.134, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 895103 Nr: 26584-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GONÇALVES JUNIOR, CLAUDIO 

ZANCANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:OAB/MT 13.754-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que manifeste acerca da devolução do AR 

de fls.85, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Abril de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 819600 Nr: 25872-57.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J GONÇALVES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

LTDA, JAIR GONÇALVES JUNIOR, MANOEL MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: eduardo luiz arruda carmo - 

OAB:, JOSÉ CARLOS PEREIRA - OAB:11.810, WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a a parte autora Amper 

Construções Elétricas Ltda pugnou, às fls.429, pela designação de 

audiência para tentativa de conciliação.

Pois bem. Considerando que a solução consensual dos conflitos deve ser 

estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu dever 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 30 de julho de 2018, às 10h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 01.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1085974 Nr: 4255-36.2016.811.0041

 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: MAYARA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS

 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. MASCARANHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos.

Vistos.Compulsando os autos, verifica-se que a a parte requerida pugnou, 

às fls.64, pela designação de audiência para tentativa de conciliação.

Pois bem. Considerando que a solução consensual dos conflitos deve ser 

estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu dever 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 09 de julho de 2018, às 12h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Abril de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 763682 Nr: 16278-53.2012.811.0041

 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: OSMAEL CECILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA FERREIRA QUEIROZ - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:13.431-A/MT, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:OAB / MS 10766, 

PRISCILA CASTRO RIZZARDI - OAB:12749, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intime-se a parte autora por carta para que impulsione o feito, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 954686 Nr: 2442-08.2015.811.0041

 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: SIMONE DA SILVA BITENCOURT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 
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ARRUDA - OAB:16.501-B/MT, CLAUDINÉIA FRANCISCO DIAS - 

OAB:17.669/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-A, LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - 

OAB:19654/O

 Vistos.

Ante a ausência de intimação das partes para a audiência anteriormente 

designada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 09 de Julho 

de 2018 às 12h:30min , a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 05.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 807744 Nr: 14198-82.2013.811.0041

 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: CLAUDIO FERREIRA DA COSTA, SUELI FERNANDES 

VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL OURINHOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:5906/MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT, TENARESSA 

A.A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, no 

tocante à indenização por danos morais e materiais, nos termos do art. 

487, I do CPC, uma vez que não restou comprovado nos autos o efetivo 

dano causado à parte requerente. DECLARO, ainda, extinto o feito, sem 

resolução do mérito com relação ao pedido de recebimento da diferença 

entre o valor proveniente da sentença do Processo nº 

001.2010.018.870-3, que tramitou perante o Sétimo Juizado Especial Cível 

de Cuiabá/MT e o valor supostamente devido, ante a existência de COISA 

JULGADA, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 

CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a 

exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC.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, 

12 de Abril de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1068023 Nr: 54548-44.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA LUIZA BERALDO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619, KEYLA DA SILVA BELIDO - OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, o que 

faço apenas para CONDENAR a requerida ao pagamento da indenização 

por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (oito mil reais), incidindo juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) 

e, correção monetária pelo índice INPC desde a prolação da presente 

decisão.JULGO, ainda, procedente à consignação em pagamento, o que 

faço para declarar adimplida a obrigação referente ás parcelas do plano 

de saúde consignados, autorizando a requerida a proceder o 

levantamento dos valores consignados.RATIFICO integralmente a tutela 

deferida às fls. 114/116.Por ter a autora decaído de parte mínima do 

pedido condeno a parte requerida ao pagamento integral das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no 

artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Registrada nesta data no sistema informatizado.Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083590 Nr: 3243-84.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISMA - SINDICATO DOS SERV. DA SAUDE E DO MEIO 

AMBIENTE DO ESTADO DE MT, OSCARLINO ALVES DE ARRUDA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANA BORGES VENARUSSO - 

OAB:OAB/MT 19.933, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jose arnaldo janssen 

nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 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 parte requerida, Banco de Brasil S/A, ao 

pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), em favor da autora, acrescidos de correção monetária pelo 

INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ ) e de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde a citação (art. 406, CC e Súmula 54 do STJ 

).CONDENO, ainda, a parte requerida, Banco do Brasil S/A, 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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1054734 Nr: 48642-73.2015.811.0041

 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: CLEITON DE SOUZA EUSTAQUIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA FERREIRA GALENO - 

OAB:13.936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA GOLEGÃ ABDO - 

OAB:9596, Carla Beatriz Rieffe Franco - OAB:15890, EDUARDO ALVES 

MONTEIRO - OAB:11258, EDUARDO OLIVEIRA DUARTE COUTO - 

OAB:14281, MAGDA MARIA LEMOS MESTRINEL - OAB:200.670 

OAB/SP, MARCIO RODRIGUES MARIN - OAB:OAB/MS 13674, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6.171/MS, MICHELLI PEREIRA ARANTES 

DOS SANTOS - OAB:11127, ROLEMBERG DONIZETT ALVES JÚNIOR - 

OAB:15837, THAYSA FERNANDES SOUZA MENEZES - OAB:OAB/MS 

17324, THIAGO NORONHA BENITO - OAB:11127

 Processo nº 48642-73.2015.811.0041 Código 1054734

Vistos em Correição.

Intime-se a advogada Priscila Ferreira Galeno (OAB/MT 13936), por meio 

do Diário de Justiça Eletrônico – DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove a comunicação da renúncia do mandato à parte Requerente, a 

fim de que este nomeie sucessor, na forma do artigo 112 do Código de 

Processo Civil.

Com a juntada da comunicação da renúncia do mandato encaminhada ao 

outorgante, DETERMINO a suspensão do presente feito em razão da 

irregularidade na representação processual da parte autora, oportunidade 

em que o autor DEVERÁ SER INTIMADO, por carta, para que, no prazo de 

20 (vinte) dias, regularize a representação processual, aportando aos 

autos instrumento de procuração, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.

Caso a douta advogada Priscila Ferreira Galeno (OAB/MT 13936) não 

comprove a comunicação da renúncia ao outorgante, a petição de 

renúncia à f. 84 será desconsiderada, de modo que a advogada 

prosseguirá no patrocínio da parte requerente.

Após, façam-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1048607 Nr: 45759-56.2015.811.0041

 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: WELLINGTON RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEDERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para DECLARAR INEXISTENTE o débito referente ao cheque nº 

410121 no valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais); CONDENAR a 

parte requerida, Banco Santander (ABN AMRO REAL S/A), ao pagamento 

de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), em favor da autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

partir da sentença (Súmula 362 do STJ ) e de juros de 1% (um por cento) 

ao mês desde a citação (art. 406, CC e Súmula 54 do STJ ).CONDENO, 

ainda, a parte requerida, Banco Santander (ABN AMRO REAL S/A), 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 s istema informat izado.  Publ ique-se.  In t ime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171594 Nr: 40838-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ANDRA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHETERSON CALAZANS DO 

PRADO DUARTE - OAB:OAB/MT 16.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:6.171./MS

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I do CPC, pois não restou demonstrado o efetivo dano 

moral supostamente suportado pela Autora.CONDENO a parte Requerente 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos 

do art. 85, §2º, do CPC.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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1062863 Nr: 52293-16.2015.811.0041

 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: MANOEL GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A

 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 DECLARAR INEXISTENTE o débito referente à parcela nº 

40/48 do contrato de financiamento objeto da presente ação; CONDENAR 

a parte requerida, Bv Financeira S/A Crédito Financeiro, ao pagamento de 

indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

em favor da autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir 

da sentença (Súmula 362 do STJ ) e de juros de 1% (um por cento) ao 

mês desde a citação (art. 406, CC e Súmula 54 do STJ ).MANTENHO A 

DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e DETERMINO a 

definitiva exclusão da anotação de restrição de crédito apontada em nome 

do autor perante os bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como a baixa do gravame referente ao veículo de placa JYY-2015, 

GM Vectra GL.CONDENO, ainda, a parte requerida, Bv Financeira S/A 

Crédito Financeiro, 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, 20 de Abril de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 843738 Nr: 47630-92.2013.811.0041

 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: SPOLADOR CORRETORA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A - AMERICEL TELECOMUNICAÇÕES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B-MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para: (i) DECLARAR Inexistente os débitos não reconhecidos 

pela autora e objeto da presente ação, excetuando-se os serviços 

relativos de Gestor-online e Tarifa Zero, eis que legalmente contratados; 

(ii) CONDENAR a requerida a proceder à devolução de valores pagos, mas 

não demonstrada sua utilização referente às faturas telefônicas com 

vencimento em 15.04.2012 e 15.06.2012, bem como as faturas dos meses 

07/2012, 08/2012 e 09/2012, nos valores respectivos de R$ 306,34 

(trezentos e seis reais e trinta e quatro centavos); R$ 479,68 

(quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos); R$ 

1.646,48 (um mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito 

centavos); R$ 1.693,12 (um mil seiscentos e noventa e três reais e doze 

centavos e R$ 1.460,77 (um mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e 

sete centavos), que totalizam a quantia de R$ 5.586,37 (cinco mil 

quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), os quais devem 

ser acrescidos de juros de mora no percentual previsto pelo art. 406 do 

CC e corrigidos monetariamente pelo INPC, ambos a partir da data do 

pagamento das faturas. (iii) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da 

sentença (Súmula 362 do STJ ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde a citação (art. 406, CC e Súmula 54 do STJ ).Tendo em vista que a 

autora sucumbiu em parte mínima do pedido, conforme Parágrafo Único do 

art. 86, do NCPC, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167889 Nr: 39220-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO MACIEL MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse.Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia 

das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de 

outros documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de 
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recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1193585 Nr: 2583-56.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO MACIEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CASTRO DA SILVA - 

OAB:18158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Márcia de Campos em 

desfavor de Paulo Sérgio Maciel Martins.

Por meio do despacho de fl. 54, a parte embargante foi intimada para 

recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

É o breve relato.

DECIDO.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte autora não 

recolheu as custas e taxas judiciarias (fl. 55).

Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição do presente feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte requerente em custas, pois não houve o 

recebimento da inicial. Da mesma forma, inexiste condenação em 

honorários de sucumbência, eis que não se operou a citação.

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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 843545 Nr: 47442-02.2013.811.0041

 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: BOAVENTURA BORROMEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 .INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

formular quesitos complementares, assim como para indicar assistentes 

técnicos, com a informação do telefone e e-mail para contato do 

respectivo assistente.O Sr. Perito deverá periciar a assinatura contida no 

documento de fl. 33-v°, a fim de verificar se a mesma foi aposta pelo autor 

da demanda. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias, contados a partir da data em que o perito for comunicado 

para dar início aos trabalhos. Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de quinze dias, se manifestem sobre o 

resulta¬do, mesma oportunidade em que deverão providenciar a 

apresentação de seus pareceres técnicos.Com as providências e após o 

cumprimento de todos os atos ordinatórios, retornem os autos conclusos 

p a r a  e v e n t u a l  j u l g a m e n t o  d a  a ç ã o . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 20 de Abril de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1056270 Nr: 49241-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO TEIXEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUKIO CARLOS ABIKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EPAMINONDAS JOSÉ MESSIAS - 

OAB:15301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, determino, desde já, a suspensão 

sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 712033 Nr: 5115-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO TRINDADE DO AMARAL

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.027, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - 

OAB:4626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEREIRA VILAGRA 

RIBEIRO - OAB:13677, SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE 

LIMA - OAB:11812

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes foram intimadas para 

manifestar sobre o retorno dos autos (fl. 318). Porém, o prazo para 

manifestação transcorreu in albis.

Assim sendo, diante da ausência de manifestação da parte interessada, 

AGUARDE-SE pelo prazo de 30 (trinta) dias a iniciativa da parte 

interessada quanto ao início da fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo acima sem que nada tenha sido postulado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 715615 Nr: 9451-60.2011.811.0041

 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: EVANDRO TRINDADE DO AMARAL

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-AMT, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO A. PIMENTA 

CERQUEIRA - OAB:11769, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes foram intimadas para 

manifestar sobre o retorno dos autos (fl. 348). Porém, o prazo para 

manifestação transcorreu in albis.

Assim sendo, diante da ausência de manifestação da parte interessada, 

AGUARDE-SE pelo prazo de 30 (trinta) dias a iniciativa da parte 

interessada quanto ao início da fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo acima sem que nada tenha sido postulado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 184137 Nr: 31736-91.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DA SILVA LIMA JUNIOR, MARCELO DA SILVA 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT, ELKE REVERDITO - OAB:8218-B, Marco Aurélio 

Campos de Toledo - OAB:5.984/MT, PAULO SERGIO CIRILO - 

OAB:4309-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10.176/MT, ALESSANDRA DA ROCHA GARRUCHO 

GOMES - OAB:10388/MT, OCLECIO DE ASSIS GARRUCHO - 

OAB:1619-B/MT

 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.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1132913 Nr: 24213-08.2016.811.0041

 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 BENEDITO DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de fls. 73/74.

 Após, nova conclusão para apreciação dos pedidos formulados ás fls. 

75/77 dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1132913 Nr: 24213-08.2016.811.0041

 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 BENEDITO DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE se já ocorreu o trânsito em julgado da sentença de fls. 

73/74.

 Em caso positivo, INTIME-SE a parte executada, por meio de seu 

advogado, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, 

CPC), para pagar o débito, devidamente acrescido das custas 

processuais, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir 

em multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios no 

mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do 

devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código 

de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36752 Nr: 8467-28.2001.811.0041

 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: MARIA APARECIDA OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - 

OAB:4344-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ, para 

devolução dos autos nº 8467-28.2001.811.0041, Protocolo 36752, 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.: 855594 Nr: 58017-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CESAR FERRAZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO URIAS ALVES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA FROIO DO AMARAL - 

OAB:8344-MT, RONALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:8328/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANO 

CARVALHO DO NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 

58017-69.2013.811.0041, Protocolo 855594, 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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1115083 Nr: 16712-03.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YUKIO CARLOS ABIKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EPAMINONDAS JOSÉ 

MESSIAS - OAB:15301

 Vistos.

RECEBO os embargos à execução para discussão, tendo em vista não 

estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória 

(art. 919, § 1º do CPC).

Nos termos do que preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte embargada para que, querendo e no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, inclusive quanto às preliminares 

alegadas.

Apresentada resposta ou transcorrido o prazo para tanto, REMETAM os 

autos conclusos para imediato julgamento do feito ou designação de 

audiência de conciliação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 738171 Nr: 34725-26.2011.811.0041

 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: ARIOVALDO SIMÕES SANTOS, CLEMENTINO DO 

NASCIMENTO, EDERSON DA SILVA SOARES, DAYANE DOS SANTOS, 

DORACI DOS SANTOS, EVANILDE BORGES DE CARVALHO, KELLY REIS 

GUIMARÃES, GONÇALO SIQUEIRA DE PONTES, FRANCISCO LIMA 

GOMES, HELITON JOSE DOS SANTOS, JEFERSON FRANCISCO RIBEIRO 

DO NASCIMENTO, JOAO CANDIDO DE PAULA, JOAO DA CRUZ OLIVEIRA, 

JOAO ARAUJO SURIANO, MARCIO MATTOS VIEIRA, VANESSA CRISTINA 

DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE SANTOS DAMACENO 

DE FACCIO ALVES - OAB:7065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 Intimo as partes, por meio de seus causídicos, para comparecerem à 

audiência de conciliação designada para o dia 07 de maio de 2018, às 

09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 01.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 394419 Nr: 29689-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESIDENCIAL JARDIM ITÁLIA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ELIAS HENKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167/MT, MICHELLE MARIE DE SOUZA - OAB:9439 - 

A/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. ALE ARFUX JÚNIOR, OAB/MT nº 6843, para que devolva estes autos 

no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC 

sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1115083 Nr: 16712-03.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YUKIO CARLOS ABIKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EPAMINONDAS JOSÉ 

MESSIAS - OAB:15301

 Vistos em Correição.

Processo em ordem.

Mantenham-se os autos conclusos em Gabinete para posterior análise do 

feito.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007239-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON AYRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007239-05.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NILTON 

AYRES DE OLIVEIRA REQUERIDO: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA 

DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO AT Vistos. Trata-se de 

Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento e Reparação por Danos 

Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Nilton Ayres de 

Oliveira em desfavor de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço, 

ambos qualificados nos autos. Aos 22.03.2018, foi deferida a tutela de 

urgência no sentido de determinar o restabelecimento do fornecimento de 

água, condicionada ao depósito do valor que a parte autora entende 

devido das faturas questionadas do período de abril/2013 a Julho/2017, 

observando-se, para tanto, a média de consumo relativa aos três meses 

anteriores ao período contestado (03, 02 e 01/2013). Intimada da presente 

decisão, a parte autora pleiteou pela extensão do pedido liminar no sentido 

de autorizar a consignação do valor de R$ 60,00 (sessenta reais) por 

mês, uma vez que não possui condições de arcar com os custos integrais 

do valor que entende devido do período questionado, uma vez que esse 

perfaz o montante de R$ 3.420,00 (três mil quatrocentos e vinte reais). Em 

síntese, eis o relatório. Decido. Analisando detidamente os autos, observo 

que a parte autora pretende a revisão do período de abril/2013 a julho de 

2017 e, em sede liminar, busca o restabelecimento do fornecimento de 

água. A consignação em Juízo de valores que a parte autora entende 

devido visa à manutenção do equilíbrio contratual entre partes, uma vez 

que a insurgência quanto aos valores supostamente excessivos das 

faturas não retira da parte autora a obrigação do pagamento ao menos do 

valor que entende adequado, posto que afronta ao princípio da 

razoabilidade a mesma se beneficiar dos serviços de água de forma 

graciosa. Ocorre que, consoante entendimento consolidado na 

jurisprudência, incabível a suspensão de serviço de água por débitos 

pretéritos. Assim, os débitos aptos à autorizar a suspensão do 

fornecimento dos serviços, são os débitos atuais. Destarte, mostra-se 

desarrazoado a exigência da consignação de valores relativos a faturas 

possivelmente prescritas, como as faturas dos anos de 2013 e 2014, já 

que a ultima ação proposta perante o Juizado Especial não questionou tais 

períodos. Deste modo, considerando que as possíveis faturas que 

poderão ensejar nova suspensão do fornecimento de água são os débitos 

atuais, aliado ao fato de que os débitos iniciais do período questionado já 

estão prescritos, CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência ao 

depósito judicial do valor que a autora entende devido APENAS das três 

ultimas faturas emitidas (01, 02 e 03 de 2018), observando-se, para tanto, 

a média de consumo relativa aos três meses anteriores ao período 

contestado (03, 02 e 01/2013). Deverá a parte autora, ainda, consignar em 

Juízo os valores que entende devido das faturas que venceram ao longo 

da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, em regime de plantão. Cuiabá - 

MT, 20 de Abril de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010645-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RIBEIRO CALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R R GUEDES - ME (REQUERIDO)

REINALDO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010645-34.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JAIR 

RIBEIRO CALVO REQUERIDO: R R GUEDES - ME, REINALDO MARTINS AT 

Vistos. Trata-se de Medida Cautelar de Busca e Apreensão, requerida em 

Caráter Antecedente por Jair Ribeiro Calvo em face de RR Guedes –ME 

(Distribuidora Casa de Carne Santa Terezinha) e Reinaldo Martins, todos 

qualificado nos autos. Sustenta a parte autora que, aos 11.07.2017, 

vendeu ao primeiro requerido a quantidade de 22 (vinte e duas) vacas 

paridas, com 11 (onze) bezerros e 11 (onze) bezerras, totalizando 44 

(quarenta e quatro) cabeças de gado, através da aquisição do lote 0016, 

do leilão realizado pela LF Leilões. Aduz que o primeiro requerido se 

comprometeu a pagar a quantia de R$ de 36.960,00 (trinta e seis mil 

novecentos e sessenta reais) em parcela única no dia 10.08.2017. 

Assevera que até a presente data o primeiro requerido não efetuou o 

pagamento acordado, tampouco realizou a devolução dos animais. Informa 

que foram enviadas 02 (duas) notificações extrajudiciais, uma para o 

primeiro requerido, e a segunda, ao segundo requerido que se encontram 

na posse dos animais. Esclarece, ainda, que o contrato celebrado possui 

cláusula de reserva de domínio. Por essas razões, requer, sem de tutela 

cautelar antecedente a busca e apreensão das 22 (vinte e duas) vacas 

paridas descritas na cláusula segunda do referido contrato que se 

encontram na BR. 070. KM 640. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Como 

é cediço, as tutelas provisórias fundam-se na urgência ou na evidência, 

consoante dispõe o atual art. 294 do Código de Processo Civil, o qual, em 

seu parágrafo único, estabelece que tais providências podem ser 

concedidas de modo cautelar ou antecipado, em caráter antecedente ou 

incidental. O regime geral da tutela de urgência está preconizado no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza antecipada, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 
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perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Como se vê, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, cautelar ou antecipada, quais 

sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. E, uma vez presentes os requisitos supra, é 

perfeitamente possível o deferimento da medida cautelar de arresto, a teor 

do que dispõe o art. 301 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “a 

tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante 

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra 

alienação de bem qualquer outra medida idônea para asseguração do 

direito”. Feitas essas considerações, compulsando os autos, verifica-se 

que o pleito de tutela de urgência cautelar não comporta deferimento. Com 

efeito, num juízo de cognição sumária, entendo ausente, nesta fase inicial, 

a probabilidade do direito. Com efeito, em que pese o contrato de compra e 

venda com reserva de domínio entabulado entre as partes (Id 

nº128396180) comprovar que restou pactuado que o primeiro requerido 

pagaria o valor de R$ 36.960 (trinta e seis mil novecentos e sessenta 

reais) pela aquisição de 22 (vinte e duas) cabeças de gado, a constituição 

em mora do devedor não atendeu aos requisitos legais. Isso porque, a 

mera notificação extrajudicial expedida pelo vendedor e remetida pelos 

Correios (Id nº 12839733 e 12839748), não atende às hipóteses de 

constituição em mora elencada nos art. 525 do Código Civil, quais sejam, 

protesto de título e interpelação judicial. À propósito colaciono os 

seguintes julgados: “BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA COM RESERVA DE 

DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. Liminar para busca e apreensão do bem. 

Comprovação da mora. Notificação extrajudicial expedida pelo vendedor e 

remetida pelos Correios. Inadmissibilidade. Requisito formal não cumprido. 

Revogação da  med ida .  Agravo  prov ido .  (TJSP;  A I 

2058539-32.2017.8.26.0000; Ac. 10630484; Votuporanga; Vigésima Sexta 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vianna Cotrim; Julg. 27/07/2017; 

DJESP 07/08/2017; Pág. 2461)” “BEM MÓVEL. Compra e venda. Reserva 

de domínio. Busca, apreensão e depósito. Mora não comprovada por 

protesto do título nem por interpelação judicial. Mera notificação 

extrajudicial insuficiente. Falta de interesse processual. Inteligência do art. 

1.071, caput, do CPC/73. Jurisprudência pacífica do STJ. Processo extinto. 

Recurso provido. (TJSP; APL 0000775-26.2014.8.26.0648; Ac. 10198437; 

Urupês; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilson 

Delgado Miranda; Julg. 23/02/2017; DJESP 15/03/2017).” Deste modo, 

estando ausente nos autos elementos aptos a evidenciarem a 

regularidade na constituição da mora, e por conseguinte, a probabilidade 

do direito da parte autora, o indeferimento, por ora, é medida que se impõe. 

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

LEGAIS - ART. 300 DO CPC. Tendo em vista que os elementos constantes 

dos autos não são aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado, 

deve ser indeferida a tutela de urgência.”.(TJ-MG,AI 10000160561940001, 

Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL Publicação 

07/02/2017,Relator Mota e Silva). Com tais fundamentos, INDEFIRO a 

reclamada medida liminar. Nos termos do artigo 306 do Código de 

Processo Civil, CITEM-SE os réus para, no prazo de 5 (cinco) dias 

contestarem a ação, com a observação de que na não apresentação de 

defesa, os fatos alegados pela autora presumir-se-ão verdadeiros, caso 

em que o juiz decidirá o feito em 5 (cinco), nos termos do artigo 307, do 

CPC. Com a formulação do pedido principal, INTIME-SE a parte requerida, 

na pessoa do seu advogado constituído nos autos ou, se não estiver 

representada em juízo, por correio (CPC, artigos 247 e 248), para 

oferecimento de defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335). Diante 

das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Abril de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005496-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HULISSEIA FERREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005496-57.2018.8.11.0041 REQUERENTE: HULISSEIA 

FERREIRA DA CUNHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação 

Indenizatória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Hulisseia 

Ferreira da Cunha em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A, ambos qualificados no autos. Alega, em síntese, a 

requerente, que é consumidora dos serviços da requerida, tendo em sua 

residência a unidade consumidora nº 6/1066568-5. Aduz que, aos 

28.12.2017, quando estava saindo de sua residência, observou que a 

equipe da requerida estava em seu bairro. Todavia, achou que estavam 

fazendo manutenção de rotina. Sustenta que, posteriormente, ao retornar 

à sua residência, foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de 

energia, bem como com a ausência do relógio medidor e a respectiva 

fiação. Menciona que, ao questionar a requerida acerca do ocorrido, uma 

vez que sempre pagou as faturas pontualmente, foi informada pela ré que 

a supracitada unidade consumidora estava sem energia desde outubro do 

respectivo ano. Informa que esclareceu à requerida que possuía a fatura 

do mês de outubro e dos meses posteriores demonstrando a prestação 

dos serviços, porém não logrou êxito na resolução do problema. Por essa 

razão, requer, em sede de tutela de urgência o restabelecimento do 

fornecimento de energia e o conserto do relógio medidor. Aos 06.03.2018 

a parte autora foi intimada para emendar a inicia (Id nº 12065128), 

determinação atendida no Id nº 12346171, pág.2). Em síntese, eis o 

relatório. Decido. Ab initio, recebo a emenda à inicial. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Com efeito, em que pese estar presente o segundo requisito 

supracitado, haja vista a possibilidade de suspensão de um serviço 

público essencial, não vislumbro, ao menos neste momento, a 

probabilidade do direito da parte autora. Isso porque, muito embora a parte 

autora sustente na inicial que realizou pontualmente o pagamento das 

faturas, a documentação trazida aos autos, notadamente, a fatura de 

energia com vencimento em dezembro do ano de 2017, época em que 

ocorreu a suspensão dos serviços, (Id nº 12056625), evidencia 05 (cinco) 

faturas em atraso. Ocorre que, compulsando os autos, é possível ver o 

comprovante de pagamento extemporâneo apenas da fatura com 

vencimento aos 17.11.2017 no valor de R$ 392,38 (trezentos e noventa e 

dois reais e trinta e dois centavos), Id nº 12801413, pág.4, não havendo 

informação da parte autora acerca dos demais débitos estarem em 

abertos. No tocante ao conserto do relógio medidor, entendo tal que 

pedido deve ser analisado após a contestação, uma vez que nessa fase 

inicial, não há como saber se a possível retirada do aparelho relaciona-se 

com a inadimplência supracitada. Deste modo, estando ausente nos autos 

elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, o 

indeferimento, por ora, é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono a 

seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE 

URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 DO CPC. 

Tendo em vista que os elementos constantes dos autos não são aptos a 

demonstrar a probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela 

de urgência.”.(TJ-MG,AI 10000160561940001, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017,Relator Mota e Silva). 

Assim sendo, uma vez ausentes na hipótese em tela, ao menos neste 

momento processual, a satisfação de todos os requisitos legais 

necessários, INDEFIRO a tutela antecipada postulada, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e com a comprovação dos 

requisitos necessários ao seu deferimento. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 
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12056157, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 30 de Julho de 2018, às 10h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 02. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de Abril de 2018. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005216-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CORREA FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO AMORIM MULLER (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005216-86.2018.8.11.0041 AUTOR: JOEL CORREA 

FERRAZ RÉU: DIEGO AMORIM MULLER V Vistos. Trata-se de ação 

ajuizada por Joel Correa Ferraz em desfavor de Diego Amorim Muller. Por 

meio da petição acostada no Id. nº 12054090, a autora apresentou pedido 

de desistência da demanda. É o breve relato. Decido. Tendo em vista que 

a parte requerida não apresentou contestação, é cabível a desistência da 

ação sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do processo sem 

resolução de mérito. Assim sendo, HOMOLOGO por sentença a 

desistência da ação apresentada pela parte autora, o que faço para os 

fins e efeitos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso 

VIII, do supracitado Diploma Processual. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso do 

advogado da parte requerida nos autos. Se houver custas pendentes, são 

devidas pelo autor desistente (art. 90, CPC), observadas as normas da 

gratuidade da Justiça, sendo o caso. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após tomadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 23 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006390-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EDUARDO SAMPAIO ALENCAR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO AUTOR SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI RÉU JOAO 

EDUARDO SAMPAIO ALENCAR Vistos. Trata-se de Ação de Despejo por 

Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, com pedido de tutela 

antecipada, ajuizada por Sirlei Somavilla Granoski em desfavor de João 

Eduardo Sampaio de Alencar, ambos qualificados nos autos. A autora 

narra que locou ao requerido, o imóvel situado na Rua Projetada A (Prof. 

Juscelino Reiners), nº 235, Bairro Jardim Petrópolis, Condomínio 

Residencial Granvilla, Apto. 201, destinado exclusivamente para uso 

residencial, sendo vedado sublocar ou emprestar no todo ou em parte o 

imóvel. Aduz que o contrato de locação celebrado entre as partes, teria o 

prazo de 12 meses, iniciando em 27/02/2017, com término previsto para 

27/02/2018. Argumenta que os alugueres foram quitados de forma parcial 

ao período de uso, de 27/02/2017 a 10/06/2017, ademais a partir do mês 

06/2017, não vem sendo cumprida a obrigação quanto ao pagamento dos 

aluguéis. Desse modo, postula a concessão da liminar de despejo, com a 

dispensa da prestação de caução. É o sucinto relatório. Decido. Na 

presente ação, pretende a locadora despejar a locatária em razão do 

inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios. As possibilidades de 

despejo liminar estão estabelecidas no art. 59 da Lei nº 8.245/1991, 

incluindo, dentre outras, a seguinte hipótese: “Art. 59. Com as 

modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito 

ordinário. § 1º Conceder- se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

à caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel 

e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo.” Portanto, para o deferimento do pedido liminar de despejo, 

mostra-se necessário: a) o oferecimento de caução no valor 

correspondente a três meses de aluguel; e b) estar o contrato desprovido 

de quaisquer garantias previstas no art. 37 da Lei do Inquilinato, quais 

sejam: caução, fiança ou seguro de fiança locatícia. Pois bem. Com 

relação ao caso em tela, verifica-se, no contrato firmando entre as partes 

(Id. nº 12214443), que se trata de locação para fim residencial. Afere-se, 

ainda, a partir da análise do referido contrato, que não houve pacto de 

nenhuma das garantias previstas no artigo 37 supracitado. Ademais, 

constam nos autos a notificação extrajudicial enviada, bem como os 

avisos de recebimento, que indicam a inadimplência do locatário (Id nº 

12214487 e 12214495). Mais adiante, o art. 64 da referida Lei, com 

redação dada pela Lei n. 12.112/2009, dispõe que a decisão que decreta o 

despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos dispensa a 

prestação de caução nas hipóteses das ações fundadas no art. 9º. “Art. 

64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução 

provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses 

nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da 

prestação da caução.” Sobre a matéria é o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO - INADIMPLENCIA CARACTERIZADA – ARTIGO 

373, II, CPC/2015 (ANTIGO 333, II, CPC/1973) – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS 

PROBATÓRIO – ARTIGO 9º, III, DA LEI DE LOCAÇÕES – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Dessa forma, havendo falta de 

pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 9º, inc. III da Lei 8.245/91 tem 

o proprietário do imóvel direito de requerer a decretação de despejo do 

locatário, bem como a cobrança dos aluguéis e acessórios da locação nos 

termos do art. 62 e seguintes da referida lei.(Ap 32403/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017) Lado 

outro, necessário ressaltar que a ordem de despejo poderá ser evitada 

pelo inquilino durante o prazo para desocupação do imóvel, conforme 

regra do § 3º do supracitado artigo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido 

liminar e, por conseguinte, determino o quanto segue: 1. EXPEÇA-SE o 

mandado de intimação da parte requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetive a desocupação do imóvel ou, no mesmo prazo, 

efetue depósito judicial do valor total devido, sob pena de despejo 

compulsório. 2. Não desocupado voluntariamente o imóvel, nem purgada a 

mora pela parte requerida, EXPEÇA-SE o competente mandado de despejo 

coercitivo do imóvel objeto da lide, deixando-o livre de pessoas e coisas, 

com a consequente imissão do autor na posse do mesmo, mediante termo. 

3. Uma vez efetivado o despejo, removam-se os bens encontrados, se o 

interessado não os remover, cabendo à parte autora disponibilizar ao 

Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento da ordem. 4. 

Desde já, fica autorizado, se necessário, o emprego de força policial e o 

arrombamento, nos termos do art. 139, inciso VII, do Código de Processo 
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Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 18 de junho de 2018, às 

11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04. 

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-MT, 12 de Abril de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037894-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DA SILVA MATSUMURA (AUTOR)

EDUARDO YUKIO MATSUMURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES OAB - 

MT0007730A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1037894-91.2017.8.11.0041 AUTOR: EDUARDO 

YUKIO MATSUMURA, MARLI DA SILVA MATSUMURA RÉU: LIBERTY 

SEGUROS S/A IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - 

MT, 23 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: 1032009-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BADIA MATOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY GUIRRA CORTE OAB - MT22080/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1032009-96.2017.8.11.0041 AUTOR: BADIA 

MATOS DA SILVA RÉU: LEONIR RODRIGUES DA SILVA 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 23 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: 1038843-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE OLIVEIRA EGIDIO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1038843-18.2017.8.11.0041 AUTOR: TATIANE DE 

OLIVEIRA EGIDIO ROSA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos 

intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre as provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 23 

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: 1038353-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY PETTERSON WILSON HASS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1038353-93.2017.8.11.0041 AUTOR: JONNY 

PETTERSON WILSON HASS 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, 23 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: 1037166-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALDO ESPIRITO SANTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1037166-50.2017.8.11.0041 AUTOR: NALDO 

ESPIRITO SANTO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 23 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: 1000431-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. (AUTOR)

MARIA BORGES 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000431-81.2018.8.11.0041 AUTOR: VINICIUS 

ARAUJO DA SILVA, MARIA BORGES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre as provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 23 

de abril de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede 

do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº 
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-D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000249-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ORTIS NEVES 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000249-95.2018.8.11.0041 AUTOR: DOUGLAS 

ORTIS NEVES DE OLIVEIRA 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 as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 23 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: 1000979-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000979-09.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

MARILEIDE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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, 23 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: 1038697-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONDINELSON RAFALSKY DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMA ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME (RÉU)

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1038697-74.2017.8.11.0041 AUTOR: 

RONDINELSON RAFALSKY DE ASSIS RÉU: ASSOCIACAO DE PROTECAO 

VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS, MAXIMA ASSESSORIA COMERCIAL 

EIRELI - ME IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - 

MT, 23 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: 1021023-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINALDO DO NASCIMENTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021023-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

JOSINALDO DO NASCIMENTO DE ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 23 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: 1033188-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRAUTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARGARIDA CARMO TAVEIRA OAB - MT12255/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1033188-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: VIDRAUTO LTDA - ME 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 23 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: 1034360-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA ESPIRITO SANTO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1034360-42.2017.8.11.0041 AUTOR: MELISSA 

ESPIRITO SANTO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 23 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: 1033919-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO CORREIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1033919-61.2017.8.11.0041 AUTOR: PAULO 

RICARDO CORREIA DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO SA 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 23 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: 1035809-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT0014600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1035809-35.2017.8.11.0041 AUTOR: KADRI 

COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA RÉU: GOIABEIRAS EMPRESA DE 

SHOPPING CENTER LTDA IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos 

intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 23 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: 1036263-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFENE APARECIDA ARAUJO PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA ROSA OAB - MT16099/O (ADVOGADO)

KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - MT20163/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (RÉU)

Holando Campos Junior (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1036263-15.2017.8.11.0041 AUTOR: STEFENE 

APARECIDA ARAUJO PINTO RÉU: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO 

MATEUS LTDA, AGEMED SAUDE S/A, HOLANDO CAMPOS JUNIOR 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 23 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: 1000459-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000459-49.2018.8.11.0041 AUTOR: NILVA 

APARECIDA DE SOUZA 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, 23 

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

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 744243 Nr: 41272-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACEDO DE CASTRO E CASTRO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SP2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 Autos nº. 41272-82.2011.811.0041 (744243).

Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar: 

I) a publicação do edital, na forma da lei, II) formulação do pedido principal, 

nos termos do artigo 308 do CPC, sob pena de cessar a eficácia da 

medida e extinção do processo sem julgamento do mérito.

Após, conclusos.

Cumpra-se com URGÊNCIA, por tratar-se de processo incluso na meta 

2018 do CNJ.

Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1282727 Nr: 2542-55.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR DE TARSO TAQUES OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA LUCIA FERNANDES VILLA NOVA, 

DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS, EUNICE SILVESTRE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT, MARCOS ANTÔNIO RACHID JAUDY - OAB:3145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL 

- OAB:10.112/MT, JOSE CARLOS PINTO - OAB:2286/MT, MARCOS 

ANTÔNIO RACHID JAUDY - OAB:3145, RICARDO VIDAL - OAB:2679/MT

 DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar a MANUTENÇÃO 

do embargante na posse do automóvel, Mercedes Bens – Modelo C-180 

Krompressor Classic 1.6 16 V Aut. Placa NJR 7684, Ano de Fabricação 

2010/ Modelo 2010. Chassi WDDGF 4FW4AF469127 e a SUSPENSÃO dos 

autos em apenso, em relação apenas ao presente bem. Por fim, recebo os 

embargos de terceiro, CITE-SE O EMBARGADO, na pessoa de seu 

procurador, para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076711 Nr: 58402-46.2015.811.0041

 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: MARIA DA CONCEIÇÃO CINTRA SOARES ME, MARIA 

DA CONCEIÇÃO CINTRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. LEONEL PEDROSO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubirajara de Siqueira filho - 

OAB:

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto dentro do 

prazo legal. Desta forma, impulsiono os autos à parte apelada para 

apresentar suas Contrarrazões no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 838814 Nr: 43383-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: ALAN TEIXEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CELSO 

RODRIGUES SILVA SOROCABA (BRASTEK), BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYWISON PAULA MORAES - 

OAB:MT 10793-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, Tiago Campos Rosa - 

OAB:SP 190.338

 Vistos etc.Trata-se de requerimento para realização de nova tentativa de 

penhora on-line via BACENJUD formulado por ALAN TEIXEIRA DE LIMA, em 

desfavor da parte executada CELSO RODRIGUES SILVA SOROCABA 

(BRASTEK).DEFIRO o pedido de tentativa de nova penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada CELSO 

RODRIGUES SILVA SOROCABA (BRASTEK), pessoa jurídica, CNPJ nº 

59.404.608/0001-24, sobre o valor total de R$ 10.742,44 (dez mil 

setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro 

centavos).Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 

04/2007- CGJ 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 intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1127510 Nr: 21965-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CORDEIRO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DANTAS HERNANDES 

- OAB:21.297, MARIA LUIZA CARDOSO ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos,

Revogo o despacho retro.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do 

título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do 

devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código 

de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 217924 Nr: 26596-42.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMARCO AGROPECUÁRIA LTDA, PAULO TADEU 

HAENDCHEN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, PAULO TADEU 

HAENDCHEN - OAB:2926/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Laranjeira - 

OAB:15.661

 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.: 922888 Nr: 45164-91.2014.811.0041

 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: PROTECA BIOTECNOLOGIA FLORESTAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL AGROINVEST S.A, AGRÍCOLA VERDE 

NOVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO NOGUEIRA DE ALMEIDA 

- OAB:, PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI - OAB:115712/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA PELA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO: CERTIFICO que esta 

Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu os autos n° 

45164-91.2014.811.0041, apenso aos autos 42521-97.2013.811.0041 

(código 837769) e autos 42174-64.2013.811.0041 (código: 837346), 

oriundos da Nona Vara Cível da Capital, com a finalidade de agendar 

sessão de mediação/conciliação, a qual foi designada para o dia 04 de 

julho de 2018, às 08:30 horas.

Nos termos do enunciado 27 do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação 

– FONAMEC, solicito as devidas intimações das partes e advogados.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 752007 Nr: 3804-50.2012.811.0041

 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: JOSÉ MARTINS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA., 

JULIO FERREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:5906/MT, ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - OAB:17.514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da RECLAMANTE para apresentar CERTIDÃO DE 

INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA do imóvel objeto da presente demanda, sob 

pena de extinção do feito no prazo de 05 dias, bem como para 

COMPLEMENTAR O ENDEREÇO da confinante ADELINA MONTEIRO 

CALDAS ou acompanhar a diligência junto ao Sr. Oficial de Justiça, diante 

da devolução dos mandados anteriores sem o devido cumprimento, devido 

à dificuldade de encontrar o endereço informado.

 Intimação da Parte Requerida

 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: JACY NILSO ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL-BB SEGUROA VIDA MULHER, ALZIRA DOURADO BOA SORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A/SP, JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968-A/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, 

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7440/MT, MILENA PIRÁGINE - 

OAB:17210-A
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 Considerando que o resultado da penhora Bacenjud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 907304 Nr: 35112-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRA LEMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452

 Impulsiono os autos intimando a parte que requereu o desarquivamento 

para manifestar, no prazo de 05 dias, sendo que ao final deste prazo os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1282727 Nr: 2542-55.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR DE TARSO TAQUES OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA LUCIA FERNANDES VILLA NOVA, 

DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS, EUNICE SILVESTRE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT, MARCOS ANTÔNIO RACHID JAUDY - OAB:3145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL 

- OAB:10.112/MT, JOSE CARLOS PINTO - OAB:2286/MT, MARCOS 

ANTÔNIO RACHID JAUDY - OAB:3145, RICARDO VIDAL - OAB:2679/MT

 Com essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para 

determinar a MANUTENÇÃO do embargante na posse do automóvel, 

Mercedes Bens – Modelo C-180 Krompressor Classic 1.6 16 V Aut. Placa 

NJR 7684, Ano de Fabricação 2010/ Modelo 2010. Chassi WDDGF 

4FW4AF469127 e a SUSPENSÃO dos autos em apenso, em relação 

apenas ao presente bem.

 Por fim, recebo os embargos de terceiro, CITE-SE O EMBARGADO, na 

pessoa de seu procurador, para, querendo, ofertar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1100419 Nr: 10729-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, LUIZ CARLOS 

RICHTER FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:14858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TERENCE ROMERO R. 

G. DIAS - OAB:9381/MS, JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES - 

OAB:11540

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Não havendo necessidade de impulso jurisdicional, estando no aguardo 

apenas de providências da Secretaria Judicial para seu normal 

prosseguimento.

Cumpra-se com a maior brevidade possível a decisão emanada nos autos, 

expedindo o necessário.

Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1100419 Nr: 10729-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, LUIZ CARLOS 

RICHTER FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:14858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TERENCE ROMERO R. 

G. DIAS - OAB:9381/MS, JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES - 

OAB:11540

 Vistos etc.

Cite–se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º).

Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915).

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076243 Nr: 58080-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO GREGORIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S.A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:OAB/MT 16.247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, JACÓ CARLOS SILVA - OAB:15013-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando 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: VILMAR DO CARMO ADORNO

Data da Carga: 12/03/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1114859 Nr: 16620-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERO EMPREENDIMENTOS LTDA, LUCIO HUMBERTO 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDAVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

TINTAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546, UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, Fábio Artur da Rocha Capilé - OAB:6187

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando 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: EDUARDO ANTUNES SEGATO

Data da Carga: 23/03/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1140808 Nr: 27758-86.2016.811.0041
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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: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIAÇO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO fez carga 

rápida dos autos no dia 14/12/2017, não tendo devolvido os mesmos para 

a secretaria.

 Certifico mais que a secretária do escritório da advogada foi intimado via 

telefone para devolver os autos do processo código 1140808, sendo que 

não devolveu os autos para está secretaria até o momento, tendo 

decorrido o prazo, motivo pelo qual remeto a presente certidão e 

documentos para análise do Magistrado para determinação das 

providências legais cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1140808 Nr: 27758-86.2016.811.0041

 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: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIAÇO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO fez carga 

rápida dos autos no dia 14/12/2017, não tendo devolvido os mesmos para 

a secretaria.

 Certifico mais que a secretária do escritório da advogada foi intimado via 

telefone para devolver os autos do processo código 1140732, sendo que 

não devolveu os autos para está secretaria até o momento, tendo 

decorrido o prazo, motivo pelo qual remeto a presente certidão e 

documentos para análise do Magistrado para determinação das 

providências legais cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 863523 Nr: 4435-23.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO LUIZ DE SOUZA AMORIM, MARCELA MARIA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEBRAS TRANSPORTES E LOGÍSTICAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIONE MENDES DE PINHO - 

OAB:13267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando 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: MARCIONE MENDES DE PINHO

Data da Carga: 22/03/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 817884 Nr: 24303-21.2013.811.0041

 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: ROMEU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PANTALEÃO 

RIBEIRO - OAB:OAB-PR 26.397, MARCIA APARECIDA GIL RIBEIRO - 

OAB:OAB-PR 35.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PRATES - OAB:16443 

/ MT, JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:OAB/MT 14.370

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando 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: JOAO PAULO VINHA BITTAR

Data da Carga: 21/03/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 100457 Nr: 14517-36.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FURLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO DA CUNHA, CÉLIA VIEIRA CERPA 

DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando 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: JANE RODRIGUES BARROS

Data da Carga: 20/03/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 273690 Nr: 3936-83.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIFORT - PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRADICIONAL FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - 

OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando 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: HELOISA HELENA SAENZ SURITA

Data da Carga: 14/03/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 273719 Nr: 3959-29.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORT METAL PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA, FORT 

LUB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, 

WAGNER FLORENCIO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRADICIONAL FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - 

OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando 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: HELOISA HELENA SAENZ SURITA

Data da Carga: 14/03/2018

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 26838 Nr: 890-38.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHOKICHIRO YAMAUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURA - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, 

ADEMAR CAVALCANTI GARCIA, PONCIANA AUGUSTA DA SILVA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202, HELOISA CLAUDIA GOMES DA ROSA - OAB:4422/MT, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando 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: MAURO BASTIAN FAGUNDES

Data da Carga: 15/03/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 796470 Nr: 2818-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5.959/MT, RODRIGO AUGUSTO F. TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando 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: ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA

Data da Carga: 22/03/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 798130 Nr: 4518-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CARLOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando 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: SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS

Data da Carga: 19/03/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 717892 Nr: 8821-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECINO SANTOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 Certifico que o advogado BENEDITO DA SILVA BRITO fez carga dos 

autos no dia 30/01/2018, não tendo devolvido os mesmos para a 

secretaria.

 Certifico mais que o mencionado advogado foi pessoalmente intimado via 

telefone para devolver os autos do processo código 717892, sendo que 

não devolveu os autos para está secretaria até o momento, tendo 

decorrido o prazo, motivo pelo qual remeto a presente certidão e 

documentos para análise do Magistrado e determinação das penalidades 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 717892 Nr: 8821-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECINO SANTOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 Certifico que o advogado BENEDITO DA SILVA BRITO fez carga dos 

autos no dia 30/01/2018, não tendo devolvido os mesmos para a 

secretaria.

 Certifico mais que o mencionado advogado foi pessoalmente intimado via 

telefone para devolver os autos do processo código 1140732, sendo que 

não devolveu os autos para está secretaria até o momento, tendo 

decorrido o prazo, motivo pelo qual remeto a presente certidão e 

documentos para análise do Magistrado e determinação das penalidades 

legais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700822 Nr: 35445-27.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORA MARIA KOHLHASE MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COND. E EDF. CENTRAL PARK RESIDENCE 

SERVICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÉLIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO MAPELLI - 

OAB:51239/SP, CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - OAB:3863

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FÉLIX MARQUES DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 35445-27.2010.811.0041, Protocolo 

700822, 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.: 1115437 Nr: 16811-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON MARQUES PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVANIA LIMA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS 

- OAB:11.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando 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: RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS

Data da Carga: 15/03/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703990 Nr: 38657-56.2010.811.0041
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 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: ESPERANÇA GONÇALVES DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANTUZA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, JOSE CARLOS PINTO - OAB:2286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE CARLOS 

PINTO, para devolução dos autos nº 38657-56.2010.811.0041, Protocolo 

703990, 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.: 279893 Nr: 5872-46.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARINE & ARINE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDE RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

JULINIL GONÇALVES ARINI - OAB:1.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a advogada JULINIL GONÇALVES ARINI fez carga dos autos 

no dia 229/01/2018, não tendo devolvido os mesmos para a secretaria.

 Certifico mais que não consegui contato telefônico com a mencionada 

advogada.

 Certifico, por derradeiro, que remeto a presente certidão e documentos 

para análise do Magistrado para determinação das providências legais 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 283146 Nr: 7109-18.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO fez carga dos 

autos no dia 06/02/2018, não tendo devolvido os mesmos para a 

secretaria.

 Certifico mais que o mencionado advogado foi pessoalmente intimado via 

telefone para devolver os autos do processo código 283146, sendo que 

não devolveu os autos para está secretaria até o momento, tendo 

decorrido o prazo, motivo pelo qual remeto a presente certidão e 

documentos para análise do Magistrado para determinação das 

providências legais cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 55476 Nr: 1734-90.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSUMPÇÃO CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO 

-PROC. SANEMAT - OAB:2774, NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RENATA MONTEIRO DA SILVA 

- OAB:7019

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando 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: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JR

Data da Carga: 13/03/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1276819 Nr: 768-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIR BATISTA CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A. DE 

SEGUROS AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDOVICO ANTONIO MERIGUI 

- OAB:OAB/MT 905-A

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Terceiro, proposto por JOANIR BATISTA 

CONSTANTINO em desfavor de YASUDA MARITIMA S/A DE SEGUROS 

AMÉRICA DO SUL - YASUDA, devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que a parte autora formulou pedido de concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja revogada a medida 

liminar deferida nos autos em apenso, e que determine a exclusão do bem 

adjudicado da constrição judicial, ou a suspensão dos efeitos da restrição 

judicial, levada a efeito sobre o veículo de marca FIAT, modelo PÁLIO FIRE 

ECONOMY 4P, ano de fabricação 2010, chassi nº 98BD17164LA5593365, 

placa NJI0802, cor PRATA e RENAVAM nº 00197308694.

Todavia, o embargante juntou aos autos apenas cópia do Contrato de 

Compra e Venda do Veículo, contudo sem firma reconhecida, além de não 

restar comprovado o pagamento do referido contrato.

Com essas considerações, observados os requisitos do artigo 300 c/c 

919 do CPC, recebo os Embargos de Terceiro sem aplicar-lhe efeito 

suspensivo.

 CITE-SE o embargado, na pessoa de seu procurador, para, querendo, 

ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 76496 Nr: 912-96.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açoforte Construções Metálicas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, 

DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO 

- OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: Iara Vanessa Oliveira Araújo

Data da Carga:19/04/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 846774 Nr: 50363-31.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENIRA AUXILIADORA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Andre Ritzmann de 

Oliveira - OAB:11985

 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.
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 Carga ao advogado: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA

Data da Carga:19/04/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1043252 Nr: 43131-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI MASSALO KIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 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: HERNANI ZANIN

Data da Carga:20/04/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167512 Nr: 39033-32.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI MASSAKO KIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/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: HERNANI ZANIN

Data da Carga:20/04/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 792575 Nr: 47838-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, MASTERFLEX 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, SCHEIR & RIBEIRO 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NP LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP, 

MASTERFLEX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16.649/MT, 

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 16.449*, FERNANDA 

THEODORO GOMES - OAB:16.018-A/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/MT, JOSÉ ARLINDO 

DO CARMO - OAB:3.722/MT, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA 

- OAB:7276-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, FERNANDA THEODORO GOMES - 

OAB:16.018-A/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848, JOSÉ 

ARLINDO DO CARMO - OAB:OAB/MT 3.722, ROSEMERI MITSUE 

OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 Considerando solicitação efetuada no balcão desta secretaria na 

sexta-feira para republicação de intimações, bem como a petição de fls. 

164/170 e a petição de fls. 199/200 (que requereu todas as publicações 

única e exclusivamente em nome do Dr. JOSÉ ARLINDO DO CARMO AOB - 

MT 3722)é que impulsiono os autos para que seja esclarecido pela parte 

NP LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, qual escritório de advocacia a 

representa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 359053 Nr: 29433-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACY GLAUCIA LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento para realização de nova tentativa de penhora 

on-line via BACENJUD formulado por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGEOSSENSE - IEMAT em desfavor da parte executada ANACY 

GLAUCIA LIMA DA SILVA.

DEFIRO o pedido de tentativa de nova penhora on-line pelos mesmos 

fundamentos do decisório de fls. 122/123 v, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas da parte executada ANACY GLAUCIA LIMA DA 

SILVA, pessoa física, CPF n.º 772.224.901-91, sobre o valor total de R$ 

47.773,62 (quarenta e sete mil setecentos e setenta e três reais e 

sessenta e dois centavos).e

Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ, 

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 DEFIRO o pedido de suspensão do feito 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025894-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDY LIGIA DE SOUSA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (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).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006558-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANCISCO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Redesigno o dia 27.6.2018, às 8h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Cumpra-se no mais o determinado no Id. 12815185. 

Expeça-se o necessário. Cuiabá, 20 de abril de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002911-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE RIBEIRO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Redesigno o dia 27.6.2018, às 8h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Cumpra-se no mais o determinado no Id. 12815995. 

Expeça-se o necessário. Cuiabá, 20 de abril de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003290-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Redesigno o dia 27.6.2018, às 8h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Cumpra-se no mais o determinado no Id. 12816197. 

Expeça-se o necessário. Cuiabá, 20 de abril de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003422-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDE SOUZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 27.6.2018, às 9 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 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, 19 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003465-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON RODRIGUES DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 27.6.2018, às 9h15min 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 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, 19 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032018-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 27.6.2018, às 9h30min 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 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, 19 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003410-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON DOS SANTOS BINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 108 de 517



SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 27.6.2018, às 9h45min 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 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, 19 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003995-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DOS SANTOS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 27.6.2018, às 10 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 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, 19 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE FERREIRA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 27.6.2018, às 10h15min 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 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, 19 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034906-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO ROSA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 27.6.2018, às 10h30min 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 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, 19 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035718-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 27.6.2018, às 10h45min 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 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, 19 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008733-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO EDSON AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariana Braga Louzada OAB - MT0008425A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 23 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008998-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. S. M. P. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA SILVEIRA MARTINS OAB - 960.760.541-15 

(REPRESENTANTE)

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 23 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1009608-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OACY FERREIRA MORAES SOBRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 23 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008732-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA OAB - MT22303/O 

(ADVOGADO)

JULIANE DESTRI OAB - MT0020028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAIRES ALVES BRITO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 23 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008895-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLA REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ED FORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 23 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008897-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 23 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008918-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE CRISTINA VILELA RIBEIRO (AUTOR)

FRANCISCO CARLOS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209 (ADVOGADO)

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT0016738A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA AMAZONICA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 23 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008945-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RACHID HENRIQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON JOSE DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 23 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008951-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MIYUKI IDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)
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UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 23 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009068-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY MARY BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA DELMONDES OAB - 021.674.931-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 23 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009090-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEI APARECIDA SANTANA COURACA (AUTOR)

JOAO CARLOS COURACA (AUTOR)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINA AUXILIADORA DE ALMEIDA (RÉU)

ATILLA EUGENIO ROSA ROCHA (RÉU)

SAGUAS MORAES SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. Cuiabá, 23 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007282-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDOIL ALBERTO CORREA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007282-39.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: VANDOIL ALBERTO CORREA JUNIOR 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, 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, 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, 23 

de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022970-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PINTO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Recebo o aditamento de Id. 4830325, assim, proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 200.000,00. Designo o dia 25/06/2018, às 

09h00min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). 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 o pedido principal 

é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, 

se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o 

caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, 

CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014269-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo 1014269-62.2016.8.11.0041 Visto. Obedecendo a sistemática 

do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o 

presente feito. A requerida Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda 

apresenta contestação alegando, preliminarmente, carência de ação por 

ilegitimidade passiva, considerando que não é a fabricante do produto e 

figura apenas como prestadora de serviços. É certo que tanto a 

concessionária quanto o fabricante são legítimos para responder perante 

o consumidor, pelos vícios apresentados no produto, na forma do artigo 

18 do Código de Defesa do Consumidor, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. A requerida Ford Motor Company Brasil Ltda traz à tona a 

preliminar de ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do processo, asseverando que o veículo atualmente contém 

gravame em razão de financiamento feito para a sua compra e por isso o 

autor não é credor da integralidade dos valores. Todavia, possui 

legitimidade ativa ad causam o comprador do veículo que apresenta vícios, 

independentemente de o mesmo haver sido adquirido através de 

financiamento, contendo gravame, mesmo porque as instituições 

financeiras não possuem qualquer relação com o direito material pertinente 

à compra e venda do veículo automotor objeto do contrato de 

financiamento, pelo que rechaço a preliminar aventada. Distribuo o ônus 

da prova, nos termos do art. 373 do NCPC. Fixo como pontos 

controvertidos: a existência de vício no veículo adquirido pelo autor. 

DEFIRO a produção de pericial postulada pelas requeridas ( Id. 5024777 e 

5042843) e nomeio como perito do Juízo 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 

78.050.000, Cuiabá-MT, independentemente de compromisso (art. 466 do 

CPC). Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC. Intime-se o perito 

nomeado para apresentação dos honorários periciais, currículo com 

comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de cinco dias (art. 465, § 2º, I, II e III do CPC). Com a 

proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, CPC), sendo que os honorários serão 

pagos Estado, considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos do art. 95, caput, NCPC. O laudo deverá ser entregue no prazo 

de trinta dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Após, cumprida as 

determinações acima, bem como apresentado o laudo pericial 

manifestem-se as partes e venham-me o processo conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000491-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HONORATO PIRES DE MIRANDA (RÉU)

MARIANA BARROS DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que apesar de Arenil Eva de Arruda estar qualificada 

na inicial, não constam colacionados quaisquer documentos desta, como 

procuração, RG/CPF, CTPS/declaração de hipossuficiência, etc., assim 

intime-se a parte autora Arenil para regularizar a representação 

processual e comprovar que faz jus ao benefício da justiça gratuita, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031297-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA PAES DE BARROS ARGUELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD OAB - SC38863 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ROMUALDO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Optando a autora pelo procedimento comum de rescisão do 

contrato, deverá emendar também seu pedido, segundo o art. 319, do 

NCPC, assim, intime-se a parte autora para o devido cumprimento, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, 

parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007895-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE JESUS FERREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO OAB - PR0052665A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte ré para que se manifeste sobre a petição (Id. 

8256470), no prazo de cinco dias. após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012223-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA IVAN RAMOS ASSOCIADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMIR JOSE SIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GASTAO BATISTA TAMBARA OAB - BA16875 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1012223-66.2017 Considerando que os embargos à 

execução devem ser distribuídos por dependência à ação de execução 

nos termos do art. 914, § 1ª do NCPC, exclua-se os Embargos à Execução 

de Id 8719080. No mais, intime-se a executada, por meio de seu advogado, 

desta decisão para querendo proceder a distribuição, da peça excluída, 

por dependência nos termos do artigo supracitado. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de abril de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009214-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MANCHESTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1009214-96.2017.8.11.0041 Visto. Considerando que os 

embargos à execução devem ser distribuídos por dependência à ação de 

execução nos termos do art. 914, § 1ª do NCPC, exclua-se destes autos 

os Embargos à Execução de Id 9941199. No mais, intime-se o executado, 

por meio de seu advogado, desta decisão para querendo proceder a 

distribuição, da peça excluída, por dependência nos termos do artigo 

supracitado. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001836-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI TUBOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (AUTOR)

NOUCHI & NOUCHI LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Samuel Richard Decker Neto OAB - MT4965/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES - EPP (RÉU)

CLARO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Apesar da parte autora peticionar informando que as custas já 

foram recolhidas, verifica-se que o sistema de controle de arrecadação 

ainda informa que não consta qualquer guia vinculada ao processo, 

confira-se: Ademais, no documento de Id. 11544473 não consta o número 

do processo e o valor da causa é diferente desta demanda, assim , 

intime-se mais uma vez a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019742-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDA SAMPAIO FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição (Id. 

116985720), no prazo de cinco dias. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014451-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROCONSTRO ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1014451-48.2016 Chamo o feito a ordem. 

Inicialmente, devemos registrar que o pedido de desistência (ID 4865634) 

homologado através da sentença de ID 5499293, abrange somente a 

executada, Concorde Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda., 

devendo a execução prosseguir com relação a Eletroconstro Eletrificação 

e Construção Ltda. A Excipiente/Executada opõe Exceção de 

Pré-Executividade (ID 5558857) aduzindo sobre sua ilegitimidade para 

figurar no polo passivo, vez que cedeu as unidades n.º 207 e 208, que o 

exequente busca receber os condomínios da Sra. Lucybelle de Oliveira 

Assunção Botelho, e que o mesmo tinha ciência do contrato de cessão de 

direito. O Excepto/Exequente se manifesta sobre Exceção de 

Pré-Executividade (ID 6078403) afirmando ser a via inadequada para 

discutir a ilegitimidade passiva, ademais afirma que não houve o registro 

do contrato de cessão de direito na forma do artigo 108 do Código Civil, 

não havendo desta forma o conhecimento inequívoco por parte do 

condomínio/exequente. É necessário anotar que a exceção de 

pré-executividade tem como objetivo discutir questões de ordem pública 

que visam nulificar a execução, desde que a matéria alegada não 

demande dilação probatória, no máximo, uma fácil análise documental, que 

devem ser produzidas no momento da arguição. No caso em tela, a 

excipiente/executada se limita a alegar a ilegitimidade passiva para 

responder pelos débitos dos condomínios das unidades n.º 207 e 208 do 

Condomínio Hotel MG Flats. Pois bem. Sem maiores delongas, oportuno 

consignar que apesar da Excipiente/Executada apresentar o contrato de 

cessão de direito de ID 5558980, não consta no processo que o mesmo 

tenha sido levado a registro, nem a efetiva imissão do 

comprador/cessionário na posse através do termo de entrega das 

chaves, bem como a notificação do condomínio acerca desses fatos, 

desta forma não resta demonstrado que o Excepto/Exequente teve ciência 

inequívoca da transação, assim a Excipiente/Executada possui legitimidade 

para responder pela ação. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - TAXA DE CNDOMÍNIO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

NÃO REGISTRADO - IMISSÃO DO COMPRADOR NA POSSE E CIÊNCIA DO 

CONDOMÍNIO NÃO DEMONSTRADAS - LEGITIMIDADE PASSIVA DO 

PROMISSÁRIO COMPRADOR - TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO - 

REsp 1345331/RS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "Tese 

firmada: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das 

obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e 

compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela 

imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do 

Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e 

venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de 

condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o 

promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso 

concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador 

imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da 

transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para 

responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse 

foi exercida pelo promissário comprador. (REsp 1345331/RS, STJ, 

Recurso repetitivo, Tema 886).” (TJMT, AgR 95545/2017, Des. Guiomar 

Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) No mais, considerando que os 

embargos à execução devem ser distribuídos por dependência à ação de 

execução nos termos do art. 914, § 1ª do NCPC, exclua-se os Embargos à 

Execução de ID 5877550 e documento a ele relacionado ID 5877551. No 

mais, intime-se a executada, através de seu advogado, desta decisão 

para querendo proceder a distribuição, da peça excluída, por dependência 

nos termos do artigo supracitado. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005652-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE DORILEO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO (RÉU)

F B BRASIL SERVICOS LTDA ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA OAB - PR26713 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se o réu/reconvinte para que comprove o pagamento da taxa 

de distribuição da reconvenção (Id.6866474) ou efetue o pagamento, no 

prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007324-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO GRACIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte ré para que regularize a representação 

processual, no prazo de cinco dias, sob pena de ser decretada a revelia. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1020276-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE SOUZA PINHO (REQUERENTE)

ALCIMAR DA COSTA LUZ (REQUERENTE)

DANIEL LAURIANO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

PATRICIA GALILEI (REQUERENTE)

JOSE MARIO NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

MARILUCE RODRIGUES DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

AUSTECLINIO BATISTA JUNIOR (REQUERENTE)

LOURACIL VIEIRA DIAS GONCALVES (REQUERENTE)

JUSTINA AMÉLIA DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

EDMIR RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS OAB - DF41952 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1020276-70.2016 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, 23 de abril de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 758837 Nr: 11101-11.2012.811.0041

 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: ERONDINA DE SOUZA SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROCHA DUTRA, REINALDO 

PRESTES NETO, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, UNIMED 

CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15.026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:OAB/MT 16943, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9247/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Proceda-se as alterações necessárias no sistema Apolo, distribuidor e na 

capa dos autos para incluir no polo passiva a denunciada a lide, Tokio 

Marine Seguradora S.A..

Após, intime-se o requerido, Hospital Maternidade São Mateus Ltda., para 

se manifestar sobre a contestação de fls. 847/873, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, volte-me conclusos os autos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1119805 Nr: 18687-60.2016.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA THOMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ALBUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SIMONI - 

OAB:12439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

 Silvia Thomas, interpôs o presente incidente de Impugnação ao Valor da 

Causa contra Vera Lúcia Albues da Silva, em face da Ação de 

Reconhecimento de Domínio com Retificação no Registro de Imóveis da 

Titularidade apensa (autos nº 32006-03.2013), dizendo que o valor da 

causa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser valor do contrato objeto 

da ação, contudo, foi atribuído à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), pelo que requer a retificação do valor da causa.

A impugnada manifesta à fl. 09 rebatendo as argumentações levantadas 

pela impugnante, afirmando que o valor atribuído foi meramente para 

efeitos fiscais.

É o relatório.

Decido.

Não vejo necessidade de dilação probatória no caso em tela, pois se trata 

de matéria unicamente de direito e, por isso, passo a proferir decisão 

antecipada do incidente.

Analisando os autos, entendo que merece guarida as argumentações 

trazidas pela impugnante, vez que a impugnada não atribuiu o valor a 

causa apensa, nos termos do artigo 291 e 292 do Novo Código de 

Processo Civil, não há que se falar em valor da causa meramente para 

efeitos fiscais, devendo ser aquele que a impugnante busca o 

reconhecimento de seu direito, no caso sendo o valor da causa o 

equivalente ao do contrato que pretende que seja reconhecido o direito 

sobre o imóvel que está em nome da impugnante.

Diante do exposto, acolho o presente incidente de impugnação, ao que 

determino a alteração do valor da causa Ação de Reconhecimento de 

Domínio com Retificação no Registro de Imóveis da Titularidade apensa 

(autos nº 32006-03.2013) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

 Sem custas e sem honorários, por ser incabível na espécie.

Intimem-se as partes desta decisão.

 Certificado o decurso do prazo recursal, traslade-se cópia para a ação 

apensa, procedendo-se as alterações necessárias na autuação e no 

Sistema Apolo.

Após, com as baixas e anotações devidas, ARQUIVE-SE os autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 824218 Nr: 30282-61.2013.811.0041

 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: LUIZ CLAUDIO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE FORMAS, COTRIM DIAS E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Proceda-se a correção dos volumes do processo, considerando que 

cada um deve conter 200 laudas.

Intime-se o requerido, Oeste Formas, para se manifestar sobre a 

contestação da denunciada a lide de fls. 185/213, no prazo de 10 (dez) 

dias.
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Após, volte-me conclusos os autos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1231646 Nr: 15408-32.2017.811.0041

 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: SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LINO DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2.030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.No tocante ao valor, observa-se que a quantia cobrada pelo réu de 

R$ 1.061.943,85 corresponde ao remanescente da dívida de R$ 

600.000,00 atualizada desde o vencimento em 2003, até a propositura da 

ação, que se deu em 2009. Assim sendo, a princípio, não existe 

probabilidade acerca do direito do autor ou urgência do pedido, até 

porque, sobre este último, mesmo o processo monitório estar tramitando 

desde 2009, esta demanda de suposta nulidade foi ajuizada apenas em 

2017.Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código 

de Processo Civil, INDEFIRO o pedido urgente formulado pelo 

autor.Designo o dia 25/06/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta 

Capital.Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º).Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC).Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC).Cumpra-se.Cuiabá, 18 de abril de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 347173 Nr: 17215-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO JOSE LUGOKENSKI, ESPOLIO DE 

FIORELO COMINETTI, NEDER RIBEIRO DA SILVA, MARIA HELENA BATISTA 

SILVA, ILZE ISTRUBE COMINETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:11.987/MT, JOSE CARLOS REZENDE - OAB:9.146/MT, JOSE 

ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA - OAB:26.713/PR

 Os O contrato exequendo reúne os requisitos de título executivo 

extrajudicial, em conformidade com o art. 784, III, do CPC/15, uma vez que 

o documento foi assinado pela devedora, indicando o valor exato da dívida 

e o prazo de pagamento determinado, assim como os juros e encargos 

financeiros incidentes. - Trata-se, em verdade, de contrato de crédito fixo, 

não inserido nos títulos abrangidos pela Súmula n. 233 do STJ, gozando de 

força executiva, eis que presente certeza, exigibilidade e liquidez. - A 

cópia simples da cédula de crédito bancário constitui documento suficiente 

a instruir o feito executivo, sendo desnecessária a juntada da via original 

ou autenticada, desde que não haja relevante impugnação da parte 

contrária. Inteligência do art. 424 do NCPC. APELO DESPROVIDO.” 

(Apelação Cível Nº 70074363466, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

19/10/2017)“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÓPIA DO 

CONTRATO DE ABERTURA DE EMPRÉSTIMO. DETERMINADA A JUNTADA 

DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. Desnecessária a juntada da via 

original do contrato. Não se trata de execução fundada em título cambial 

circulável. Em princípio, a juntada da cópia constitui-se em instrumento 

hábil para a instrução do feito executivo. Em decisão monocrática, DOU 

PROVIMENTO ao agravo de instrumento.” (Agravo de Instrumento Nº 

70057298721, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 05/11/2013)Desta forma 

revogo da determinação de fl. 57, considerando ser dispensável a 

apresentação do original do contrato.No mais, cumpra-se, com urgência e 

na íntegra, a decisão de fl. 119.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 878094 Nr: 15519-21.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LINO DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2.030 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYOYU HAYASHI - 

OAB:OAB/MT 1.089/A

 Visto.

 Intime-se o autor para se manifestar sobre as petições e documentos de 

fls. 273/306, no prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 391152 Nr: 26523-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSE MARY MENDANHA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Chamo o feito a ordem.

Verifica-se que até a presente data não houve o cumprimento da 

determinação de fl. 115, assim cumpra-a em todos os seus termos, 

expedindo o mandado de penhora como determinado. Advertindo o oficial 

de justiça que a localização do bem está descriminada na matricula de 

fls.106-v/107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 114235 Nr: 4129-40.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DE JORGE HOTELARIA LTDA. - MOTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo decorrido o prazo de suspensão requerido, nos 

termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte exequente para, no prazo de 48 horas, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção. No prazo estabelecido, deverá ser indicada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não 

sendo suficiente, para esse fim, mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 422849 Nr: 7607-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GUIMARAES NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBAMAR TRINDADE, 24 HORAS NEWS, 

PLANTAO NEWS, PAGINA ÚNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARQUES E SILVA 

- OAB:7731/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Visto.
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Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Wilson Guimarães 

Novais contra José Ribamar Trindade, 24 Horas News, Plantão News e 

Página Única.

O exequente formulou pedido de desistência da ação em relação ao 

executado Plantão News às fls. 267/268, tendo o executado concordado 

com o pedido.

Diante disso, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o pedido de desistência da ação formulado pelo exequente em relação ao 

executado Plantão News, devendo prosseguir com relação ao demais 

executados.

Proceda-se a liberação do valor bloqueado da conta corrente do 

executado Plantão News, no valor de R$ 4.810,72 (atualizado) em seu 

favor. Proceda-se as anotações no distribuidor e sistema Apolo.

Intime-se o exequente para apresentar demonstrativo de débito atualizado, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 No mais, certifique-se se houve a intimação do executado na constrição 

de fl. 242, como determinando à fl. 239.

 Após volte-me, conclusos para analise do pedido de fls. 261/262.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 336435 Nr: 7352-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CÉSAR MORAES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLA FIGUEIREDO GRANJA 

- OAB:10683, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12.839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença ofertada por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico 

às fls. 671/675, para reconhecer o excesso de execução, no valor R$ 

2.534,44 (dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro 

centavos).Assim, intime-se a executada, por seu advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o saldo remanescente no valor de R$ 

327,78 (trezentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos) 

atualizado até a data do depósito, 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, 19 de abril de 2018.Sinii Savana 

Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 948362 Nr: 59329-46.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLUZ DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA, PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA, PETROLUZ 

DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBINEY INÁCIO FERREIRA 

PINNO - OAB:16.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAMASCENO 

PERES - OAB:7163-E, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo 

Extinto o Processo Com Resolução de Mérito, com fundamento no que 

dispõe os artigos 487, II do Código de Processo Civil, diante da ocorrência 

da prescrição. Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este último arbitro em 10% (dez) 

sobre o valor da causa nos termos do art. 85,§ 2º, NCPC, contudo, por ser 

o autor beneficiário da justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso (art. 

98, § 3º do NCPC).Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se.Publique-se. Intime-se e 

Cumpra-se.Cuiabá, 20 de abril de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia 

RibeiroJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720332 Nr: 15760-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DARCI RORIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA OUTDOOR PUBLICIDADE LTDA, 

VIVIANE ROSSI ZITELLI MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO DOS SANTOS - 

OAB:2.417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694A OAB/MT, WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Código 720332

 Diante dos pagamentos realizados pelo requerido, intime-se o autor para 

informar a satisfação do seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de abril de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 735791 Nr: 32179-95.2011.811.0041

 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: ROSANGELA DE ALMEIDA SILVA

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

REAL TÓKIO MARINE VIDA E PREVIDÊNCIAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:15249-A/MT

 Defiro o pedido de fl. 234, para que no prazo de 10 (dez) dias a requerida 

cumpra a determinação de fl. 233.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1109913 Nr: 14605-83.2016.811.0041

 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: GILDEIR RODRIGUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:OAB/MT 16.247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt

 Visto. também não prospera, mesmo porque se extrai dos fatos descritos 

na peça vestibular conclusão lógica razoável, ou seja, trata-se de ação de 

Cobrança de Indenização Securitária, em razão de acidente de trabalho 

que supostamente ocasionou a invalidez permanente do requerente, pelo 

que rejeito esta preliminar.Fixo como quesitos do juízo: se houve invalidez 

permanente e incapacidade para exercer suas funções laborais.Passo a 

análise do pedido de prova, DEFIRO a produção de prova pericial, 

postulada por Mapfre Vida S/A (fl. 221/222), NOMEIO perito do juízo o 

médico perito Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, com consultório no INEC, 

com endereço à Avenida Das Flores, nº 941, sala 201, Jardim Cuiabá, 

Cuiabá - MT, o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de 

compromisso (NCPC art. 466). Intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e apresentem 

quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 1º, II e III do 

CPC.Após, intime-se o Perito Judicial para apresentar, no prazo de 05 dias, 

proposta de honorários, e contatos profissionais, em especial endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações, conforme determina o 

artigo 465, § 2º do Novo Código de Processo Civil. Com a proposta nos 

autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 465, § 3º, NCPC), sendo que os honorários serão pagos pela 

requerida Mapfre Vida S/A nos termos do art. 95 do NCPC.Após, cumprida 

as determinações acima, bem como apresentado os laudos periciais 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, e após volte-me o 
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processo concluso para sentença. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1164259 Nr: 37655-41.2016.811.0041

 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: INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, ALBERTO 

VICENTE RESEGUE, MONICA DENTI MASSON RESEGUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO POMPEU PAES DE CAMPOS, REGINA 

LUCIA SILVA CAMPOS, NIZETE ASVOLINSQUE, G. W. EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS, CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

IMÓVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA A. DE PINHO 

QUINTELA NOVAES - OAB:OABT/MT 7471, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, LAFAYETTE GARCIA 

NOVAES SOBRINHO - OAB:6842

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO ARRUDA 

SOARES PARPINELLI, para devolução dos autos nº 

37655-41.2016.811.0041, Protocolo 1164259, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930523 Nr: 49576-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO POMPEU PAES DE CAMPOS, REGINA LUCIA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO MÁRIO MOREIRA 

JUNIOR - OAB:17.828/PR, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12.985/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO ARRUDA 

SOARES PARPINELLI, para devolução dos autos nº 

49576-65.2014.811.0041, Protocolo 930523, 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.: 314508 Nr: 19265-38.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO & BARBOSA LTDA, 

THEREZINHA AUGUSTA DA SILVA BARBOSA, NILTON SILVA BARBOSA, 

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485/MT, 

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060/MT

 Nos termos do Provimento mº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 713207 Nr: 7645-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GONÇALO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONILSON MARCEL SILVA 

ANELLI - OAB:15.492/MT, MANOEL VIEIRA DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:12.571/MT, ROQUE ZACARIAS LICCIARDI - OAB:4286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:OAB 13.121A

 Nos termos do Provimento mº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 727312 Nr: 23170-12.2011.811.0041

 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: TUMELERO & TUMELERO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO BERTUCINI - 

OAB:5.269/MT, JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - OAB:OAB/MT 

12.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 Nos termos do Provimento mº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 795038 Nr: 1365-32.2013.811.0041

 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: REGINA CECILIA TEIXEIRA LOPES, WILLIAM CEZAR 

TEIXEIRA LOPES

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

TRABALHO MÉDICO, UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABLHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:

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

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

 Nos termos do Provimento mº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 809021 Nr: 15496-12.2013.811.0041

 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: PIEMONTE SORVETES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14.142/MT, HOMERO MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do Provimento mº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 815245 Nr: 21699-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO APARECIDO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIAMANTE AZUL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GODA - OAB:7188

 Nos termos do Provimento mº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 
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sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 817082 Nr: 23522-96.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE DOS SANTOS SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo A. B. Manzeppi - 

OAB:9.203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do Provimento mº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818210 Nr: 24591-66.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO CAVALHEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERSAUDE COOPERATIVA DOS 

TRABALHADORES AUTÔNOMOS EM HOSPITAIS , CLÍNICAS, AT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 Nos termos do Provimento mº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 828161 Nr: 34021-42.2013.811.0041

 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: JANDER RUELA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA SILVA RIBEIRO - 

OAB:12.273, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, RODOLFO 

COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos do Provimento mº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 837579 Nr: 42375-56.2013.811.0041

 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: LIMPARHTEC SERVIÇOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SO COBRANÇA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - 

OAB:15880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 6.120

 Nos termos do Provimento mº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928719 Nr: 48588-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BENEDITA NUNES DE OLIVEIRA, JESUEL 

NUNES DE OLIVEIRA, JEBELINA NUNES DE OLIVEIRA, JESIANE NUNES DE 

OLIVEIRA, JESIBEL NUNES DE OLIVEIRA, JOÃO NUNES DE OLIVEIRA, 

JOAO BERTOLI FILHO, GERVÁSIO BENEDITO PAES DE BARROS, IONE 

CAPISTRANO PINTO RIBEIRO, GILMAR GEMIN CIPRIANO, JOEDIL NUNES 

DE OLIVEIRA, BENESUEL LEANDRO NUNES DE OLIVEIRA, SEVERINO 

MOURA DA SILVA, ESPÓLIO DE MAURO DA COSTA RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR - 

OAB:200.129/SP, DOUGLAS RAYEL - OAB:17.206/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648

 Nos termos do Provimento mº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1063314 Nr: 52490-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI. - OAB:5.736/O

 Nos termos do Provimento mº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1145256 Nr: 29734-31.2016.811.0041

 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: MARIZE DA SILVA PENTEADO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do Provimento mº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 175600 Nr: 23476-25.2004.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON SIQUEIRA MINIGUINI, ILZA MARIA MARQUES 

MINIGUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A, D ANGELO VEICULOS 

LTDA, GILSON SILVA VENTURA, GARAGEM DE VENDAS DE VEICULOS 

"JUCA MARIA" REP. PELO SÓCIO JUCA MARIA DE TAL, CLÁUDIO ADÃO 

DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARTINS DE 

BARROS - OAB:7047/MT, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB:7561, GERVASIO F CUNHA FILHO - OAB:7005-A /MT, IVAN 

FORTES DE BARROS - OAB:7084/MT, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, WALTER RAMOS 

MOTTA - OAB:3272-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 
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sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 717054 Nr: 10992-31.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE MUNIZ DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA GEORGETTO, 

TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR, GEAP-FUNDAÇÃO DE 

SEGURIDADE SOCIAL, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, 

NOBRE SUGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA FERNANDA AMARAL 

SEGUNDO - OAB:13.867, SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A, ANTHONY DE ANDRADE CALDAS - OAB:OAB SP 216.134, 

FERNANDA DIAS MARRA - OAB:23535/DF, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341, NIZAM GHAZALE - OAB:21664/DF, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:6270/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 730797 Nr: 26881-25.2011.811.0041

 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: IASNAYLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO ZEFERINO PRODUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - 

OAB:11327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 758345 Nr: 10583-21.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 784785 Nr: 38605-89.2012.811.0041

 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: NADIM AMUI JÚNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13.274, TAINÁ MIRANDA DE ALCÂNTARA - 

OAB:OAB/MT 15.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 809869 Nr: 16355-28.2013.811.0041

 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: LÚCIA FÁTIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - (AMERICEL 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-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891404 Nr: 24143-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO BELVEDERE, WANDERSON SEBASTIÃO 

DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II - SPE LTDA

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

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB: 

8.360/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891546 Nr: 24259-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO XAVIER

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

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

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928834 Nr: 48634-33.2014.811.0041

 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: ELISANGELA OURIVES POUSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

DE SAÚDE LTDA, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER SILVANO FREIRE DE 

BARROS - OAB:14.950-MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16120/MT, STEPHANNI FERREIRA DA SILVA - OAB:17617OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - OAB:24.308/BA

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1083341 Nr: 3132-03.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA TEIXEIRA PIOTTO

 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: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 72217 Nr: 7298-11.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANQUELINA SIQUEIRA RODRIGUES, LUIZ CARLOS 

FERREIRA DE SIQUEIRA, BENEDITO EUZÉBIO FERREIRA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ESTÁQUIO COSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DA SILVA BIGIO 

TARDIN - OAB:6.822/MT, JULIO TARDIN - OAB:4479, Mircielly Laura 

Sant Ana de Souza Ojeda - OAB:16.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EUSTÁQUIO COSSO - 

OAB:4519/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 218633 Nr: 27279-79.2005.811.0041

 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: IVONE DIAS DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCÓRDIA NETA DA SILVA E QUEIROZ, 

Sandra Tertuliana de França.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARCIO FERNANDES DOS REIS - 

OAB:10.231/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - 

OAB:10.269/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 360313 Nr: 30418-34.2008.811.0041

 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: RIO SUL ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO MARCOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lombardi Sant' 

Anna - OAB:278.607 OAB/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 726540 Nr: 22353-45.2011.811.0041

 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: MIRANI RAMIRES DA SILVA, JOICE RAMIRES DA SILVA 

FERREIRA AZVEDO, ADEILDES ANTONIO FERREIRA JUNIOR, GIOVANA 

RAMIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:49473/pr, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT, PAULO 

SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SILVA MACHADO - 

OAB:19842/O, ROBSON LUIZ CORADINI - OAB:8183/MS

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 741424 Nr: 38227-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LETICIA DA SILVA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANA MOSELE - OAB:11.778 - 

MS, Jean Carlos Camozato - OAB:40539/pR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 772618 Nr: 25730-87.2012.811.0041

 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: LUCINETHY MARA CAVALCANTI DE MELLO, VINICIUS 

DE CERQUEIRA

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

CONSTRUÇÕES S/A, GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

SPE, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 783897 Nr: 37666-12.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - 

DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:JOÃO 

PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807727 Nr: 14180-61.2013.811.0041

 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: NATASHA DE FIGUEIREDO FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW GOLDFARB INCORPORAÇÕES 

E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 812574 Nr: 19066-06.2013.811.0041

 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: ARIANI AYOUB MALOUF ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

CANTAREIRA LTDA, ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, Rodrigo Franco 

Montoro - OAB:147.575

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818767 Nr: 25087-95.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS, AVANIL MARQUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA OLIVEIRA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10.427, MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:12.159, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 846978 Nr: 50530-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON GABRIEL DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT, ROBERTA RODRIGUES SENEDA VILELLA - 

OAB:12.455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1080241 Nr: 1601-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 73063 Nr: 957-08.1994.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS FLAMBOYANT INDUSTRIA E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU, MARIA 

MARLENE MARQUES BALAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - OAB:2288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3.844/MT

 Nos termos do provimento N° 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 73071 Nr: 280-75.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU, MARIA MARLENE 

MARQUES BALAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS FLAMBOYANT INDUSTRIA E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - 

OAB:2.288-A/MT

 Nos termos do provimento N° 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 106716 Nr: 332-56.2003.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON WESLEY VALÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA A. TREVIZAN - 

OAB:6671/MT, VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, FRANKLIN R. VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A, LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA - OAB:7854-MT

 Nos termos do provimento N° 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 385868 Nr: 21714-95.2009.811.0041

 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: IRENE TEIXEIRA MACHADO MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, JOACIR RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, MÁRCIO RIBEIRO ROCHA - OAB:13.281/MT, 

MARIANA FONSECA CORREIA - OAB:22.038-O, TADEU TREVISAN 

BUENO - OAB:6.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE 

MENDONÇA - OAB:

 Nos termos do provimento N° 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 769572 Nr: 22546-26.2012.811.0041
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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: MARCOS ROBERTO DOS REIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do provimento N° 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 791095 Nr: 45165-47.2012.811.0041

 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: DIFANY NOBRE BURAKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

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

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

 Nos termos do provimento N° 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 802764 Nr: 9230-09.2013.811.0041

 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: JUDMAR JERONIMO DO ESPIRITO SANTO CORINGA, 

JULIA DIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKRO ATACADISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN CRISTINA MOREIRA 

AGUIAR COSTA LEITE - OAB:8592/MT, RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Nos termos do provimento N° 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 808283 Nr: 14750-47.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS 

LOJIST VESTUÁRIO E CONFECÇ DE CUIABÁ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18.673/A

 Nos termos do provimento N° 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 821450 Nr: 27641-03.2013.811.0041

 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: MANOEL SANTANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI 

- OAB:171646/SP, SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:5122-B/MT

 Nos termos do provimento N° 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 822258 Nr: 28437-91.2013.811.0041

 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: JADIR NEVES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENILDO DE SÁ TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ LOZANO 

PEREIRA - OAB:7889-B/MT, NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265-A, ROSANGELA PIVA MOURATO - OAB:12..504

 Nos termos do provimento N° 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 849842 Nr: 52977-09.2013.811.0041

 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: CAMILA PORTO SOUSA AGUIAR

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

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

OAB:OAB/MT 14.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos do provimento N° 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 852048 Nr: 54913-69.2013.811.0041

 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: THIAGO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do provimento N° 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 950194 Nr: 60579-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA ALVES FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Nos termos do provimento N° 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 1078056 Nr: 240-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMILSON SIQUEIRA MAGALHÃES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do provimento N° 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1082591 Nr: 2751-92.2016.811.0041

 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: MARIA DE FATIMA SOUSA CONCEIÇÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do provimento N° 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1085721 Nr: 4141-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA EDMEIRE DA SILVA ARAUJO DE CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Nos termos do provimento N° 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1141254 Nr: 27950-19.2016.811.0041

 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: JOSE EDENILTON BISPO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do provimento N° 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da instância superior.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1034208-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO MIRELLI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Raiane Lopes Furtado (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Recebo a emenda de Id. 11078688. Cuida-se de Ação de 

Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Auto Posto Mirelli Ltda. - ME em desfavor de Raiane Lopes Furtado, 

afirmando que pagou a empresa Predial Instalações com um cheque 

pós-datado, no valor de R$ 3.500,00, o qual foi repassado para a 

requerida, conforme consta no nominal da cártula. Narra que o cheque foi 

apresentado, mas retornou por insuficiência de fundos, 

consequentemente o nome do autor foi negativado junto CCF, e por 

desconhecer o paradeiro da requerida, requer a consignação do valor 

atualizado, o qual entende ser devido, com a consequente concessão da 

tutela de urgência para determinar a baixa da restrição. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pelo 

autor, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a urgência do 

pedido, que não se possa aguardar o contraditório, vez que a dívida está 

pendente desde 2016 (Id. 10619602), além disso, o autor não apresentou 

documento para comprovar que foi inserida restrição em seu nome. Nesse 

contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado 

pelo autor. No mais, defiro o depósito da quantia oferecida e atualizada, 

que deverá ser efetuado no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo (art. 542, § único, CPC). Havendo prestações 

sucessivas, consignada a primeira, poderá o autor continuar a depositar 

as que se forem vencendo, sem qualquer formalidade, desde que o faça 

até 05 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento (art. 541, 

CPC). Defiro o pedido do autor, para que seja oficiado o Banco Sicoob 

(endereço Id. 11078818), para que informe o endereço da ré (RG 

11945575 SSP/MT), por inteligência ao artigo 319, § 1º, do NCPC. Com a 

resposta, cite-se a parte ré para levantar o depósito ou oferecer resposta, 

no prazo de 15 dias, contados da juntada aos autos do comprovante de 

citação (CPC, art. 335, III), ciente de que, não contestada esta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, 

§3º, ambos do 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, 23 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. Pag.131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017853-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1017853-40.2016 Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeitos modificativos opostos por Nair Rodrigues de Almeida, 

aduzindo omissão na sentença de ID 11145479, vez que não analisou o 
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pedido de que a embargada se comunique com a embargante somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais de procurá-la em sua residência, bem como não analisou o pedido 

de aplicação de multa por litigância de má-fé, pretende ainda que seja 

afastada a súmula 426 do STJ e a majoração dos honorários advocatícios, 

requerendo o acolhimento destes embargos. Houve ainda interposição de 

Embargos de Declaração com efeitos infringentes por Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, aduzindo contradição na sentença 

prolatada, vez que versa sobre fatos diversos do processo, postulando 

pelo acolhimento destes embargos com um novo julgamento. Houve a 

apresentação de contrarrazões ao recurso através do ID 12038322. É o 

relatório. Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando a sentença de ID 11145479 verifica-se houve 

lançamento equivocado no Sistema PJE e consequentemente a publicação 

no Diário de Justiça Eletrônico - DJE, assim considerando o erro laborado 

quando do lançamento da sentença, procedo ao julgamento do processo. 

No mais, proceda-se o cancelamento da sentença lançada de ID 1114547 

por não corresponder aos fatos do processo. Consequentemente, os 

embargos de declaração de ID 11601035 restam prejudicados. Com essas 

considerações, REJEITO os embargos de declaração de 11601035, e em 

contrapartida ACOLHO os embargos de declaração de ID 11666944, e 

procedo lançamento da sentença correta neste momento. “Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. NAIR RODRIGUES 

DE ALMEIDA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 28.02.2014, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

necessidade de pedido administrativo pendente. No mérito alega a 

ausência de nexo causal, em razão da inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, quanto à invalidez permanente da 

parte postulante, inaplicabilidade da inversão com base no CDC, forma de 

pagamento de eventual condenação, quanto a comunicação das partes 

somente por meio do processo, Quanto a litigância de má-fé, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT, obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido 

vítima em 28.02.2014. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, 

conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra “entidade líder” do convênio de seguro DPVAT, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto às alegações de ausência de 

interesse processual, em razão da ausência de pedido administrativo, vez 

que há pendencia documental, impossibilitando a analise do pedido, esta 

alegação não prospera nos termos do entendimento já consolidado de que 

se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO 

– AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) No mérito, verifica-se que a boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliados ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 28.02.2014. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que NAIR RODRIGUES DE 

ALMEIDA apresenta invalidez permanente parcial da coluna lombar de 

intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial da coluna lombar , devendo 
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ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 75% de 

100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz 

jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 10.125,00 ( dez mil cento e vinte e 

cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Quanto a não analise do pedido 

para que a embargada se comunique com o embargante somente por meio 

deste processo Judicial e que se abstenha de fazer a conduta ilegal de 

procurá-la em sua residência, indefiro este pedido por falta de 

comprovação de que a embargada tenha praticado qualquer conduta 

ilícita. Quanto a analise do pedido de litigância de má-fé não se verifica no 

caso do processo, que a embargada tenha praticado qualquer das 

condutas dispostas no art. 80, do CPC, não existindo, portanto, prova 

inequívoca de prejuízos causados ao embargante, por isso, não há de se 

condenar a embargada por litigância de má fé. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 10.125,00 ( dez mil cento e 

vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.” Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ERLANE GONCALVES QUADRA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ERLANE GONCALVES 

QUADRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 14/06/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, a falta do interesse de agir pela 

necessidade de pedido administrativo anterior, bem como sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal, em 

razão da inexistência de prova do dano decorrente de acidente de 

trânsito, ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, discorre sobre os valores da indenização e pagamento 

proporcional a lesão, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT, obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido 

vítima em 14/06/2017. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, 

conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra “entidade líder” do convênio de seguro DPVAT, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de ausência de 

interesse de agir, pela falta de pedido administrativo anterior bem como 

sua não comprovação e recusa estas alegações não prosperam nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 
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processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

No mérito, verifica-se que a boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliados ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 14/06/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ERLANE GONCALVES QUADRA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do Punho Esquerdo de media intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

Punho Esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 ( três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 1.687,50 ( mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 ( mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 12 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VALDEMIR DA SILVA ALVES Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. VALDEMIR DA SILVA 

ALVES, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) pelo Rito Comum em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima 

de acidente de trânsito em 25/09/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referente seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de 

entrega da documentação, a falta do interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML 

descumprindo o art. 5º, § 5º da Lei 6194/74. No mérito, a ré alega a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre do quantum 

indenizatório em eventual condenação, manifestação do laudo, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 
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das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

25/09/2016. Preliminarmente quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é pacífico nos tribunais que o seguro, pode ser cobrado 

de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe 

a Lei 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da propositura contra 

“entidade líder” do convênio de seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar 

invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão 

da Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, em razão da falta do 

pedido administrativo e ausência de comprovação de entrega da 

documentação na esfera administrativa, estas alegações não prosperam, 

nos termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, 

a questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO 

ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) Quanto a preliminar de ausência do laudo do 

IML, este assunto será analisado com o mérito por com ele se confundir. 

No mérito, verifica-se que a boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento comprova que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 25/09/2016. Quanto à alegação sobre a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, prescreve o artigo 5º, 

da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que VALDEMIR DA SILVA ALVES, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da ESTRUTURA 

CRANIO FACIAL de leve repercussão avaliada em 25%, permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal 

apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da ESTRUTURA 

CRANIO FACIAL, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

3.375,00 ( três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.375,00 ( três mil trezentos e 

setenta e cinco reais). O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 
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arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 12 de abril de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035120-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PIERRE MARTINS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JEAN PIERRE MARTINS CARDOSO Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. JEAN PIERRE MARTINS 

CARDOSO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 08/11/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, a falta do interesse de agir pela 

necessidade de pedido administrativo anterior, bem como sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre os valores da 

indenização e pagamento proporcional a lesão, responsabilidade pela 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, inaplicabilidade da inversão com base no CDC, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT, obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido 

vítima em 08/11/2016. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, 

conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra “entidade líder” do convênio de seguro DPVAT, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de ausência de 

interesse de agir, pela falta de pedido administrativo anterior bem como 

sua não comprovação e recusa estas alegações não prosperam nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

No mérito, verifica-se que a boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliados ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 08/11/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JEAN PIERRE MARTINS CARDOSO apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta Da Estrutura Torácica de residual 

intensidade avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da Estrutura 

Torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 
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reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 ( 

mil trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.350,00 ( mil trezentos e 

cinquenta reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 12 de abril de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010836-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO MATOS MAGALHAES (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

HAROLDO MATOS MAGALHAES Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. HAROLDO MATOS 

MAGALHAES, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 09/10/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório em valor 

mensurado pela pericia medica, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos aos autos, tendo a parte ré 

alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, bem como falta de interesse de agir em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa. No mérito, a ré alega 

improcedência do pedido devido regularidade do valor pago à parte autora 

a título de indenização, valor pago em sede administrativa, bem como 

discorre quanto ao valor indenizatório, responsabilidade pela prova 

pericial, juros moratórios, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento da 

diferença do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter 

sido vítima em 09/10/2016. Preliminarmente, quanto a alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, é pacífico nos tribunais que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, 

conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra “entidade líder” do convênio de seguro DPVAT, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Ressalta-se ainda, com relação à 

falta de interesse de agir em razão de pagamento da cobertura realizado 

administrativamente, é certo que a suposta quitação passada pelo 

beneficiário do seguro deve ser interpretada restritivamente, alcançando 

apenas o valor efetivamente recebido, sem que impeça qualquer iniciativa 

de reclamar eventuais diferenças que entender devida, pelo que rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - RECIBO - QUITAÇÃO APENAS DO VALOR PAGO - DIFERENÇA - 

POSTULAÇÃO JUDICIAL - INTERESSE DE AGIR - INVALIDEZ PERMANENTE 

- VALOR DA INDENIZAÇÃO - APURAÇÃO. 1. Por não implicar em renúncia 

ou extinção da obrigação, o recibo firmado pelo segurado ou pelo 

beneficiário, dando quitação plena e geral, apenas libera a seguradora da 

importância nele expressa e confere ao beneficiário interesse em postular 

em juízo a diferença que entender devida. 2. Até a entrada em vigor da 

Medida Provisória 451, de 15 de dezembro de2008, o valor da indenização 

prevista no Seguro DPVAT, em caso de invalidez permanente, deve ser 

fixado sempre no percentual máximo, pois a legislação anterior não 

estipulava critérios para a sua fixação em valor variável. V.V. É dever do 

autor a constituição do direito pretendido na demanda (art. 333, I, do CPC). 

Não estando demonstrado nos autos o acidente e suas consequências 

(lesões) para a vítima, ainda que tenha havido pagamento administrativo, 

não cabe direito à complementação de quantias.” (TJ-MG, Relator: Maurílio 

Gabriel, Data de Julgamento: 09/05/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL) “E M E N T A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE DPVAT - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - REJEITADA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PARTE DO 

SEGURO - COBRANÇA DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE - INVALIDEZ 

PERMANENTE - COMPROVADA - INCAPACIDADE FUNCIONAL PARCIAL - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO 
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EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Comprovadas a 

utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, afasta-se a 

preliminar de falta de interesse de agir. Tendo recebido apenas parte da 

cobertura do seguro obrigatório de DPVAT, o beneficiário tem interesse 

processual na reclamação da diferença. Comprovado o acidente de 

trânsito e a invalidez permanente ocasionada por esse sinistro, resta 

garantido o direito de a vítima receber indenização do seguro obrigatório 

de DPVAT. Nos termos da Súmula nº 474 do STJ, a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. O termo inicial para a correção 

monetária nos casos de indenização por danos pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre (DPVAT)é a partir da data do efetivo 

prejuízo, ou seja, do evento danoso.” (TJ-MS - APL: 

00127284820098120002 MS 0012728-48.2009.8.12.0002, Relator: Des. 

Josué de Oliveira, Data de Julgamento: 16/04/2013, 4ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: 18/04/2013) No mérito, verifica-se que o boletim de 

acidente de trânsito, aliado aos documentos hospitalares demonstram que 

o autor foi vítima de acidente de trânsito em 09/10/2016. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que HAROLDO MATOS MAGALHAES apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do Membro Superior Direito de 

média repercussão avaliada em 50% , permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre o traumatismos noticiados e o danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do Membro 

Superior Direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo 70% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente ao 

membro superior direito; Todavia, resta comprovado o pagamento 

administrativamente a parte autora no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), logo a parte faz jus ao valor 

indenizatório de R$ 3.037,50 (três mil trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.037,50 (três mil trinta e sete 

reais e cinquenta centavos). O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 12 de abril de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RONEY SILVA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. RONEY SILVA, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) pelo Rito Comum em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, igualmente qualificada 

nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 24/07/2017, 

que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a 

condenação da requerida a efetuar o pagamento no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), referente seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo a parte ré alegado preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, ausência 

de comprovação de entrega da documentação, a falta do interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo, bem como ausência do 
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laudo do IML descumprindo o art. 5º, § 5º da Lei 6194/74. No mérito, a ré 

alega a imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre do 

quantum indenizatório em eventual condenação, incidência da correção 

monetária a partir da mp n.º 340/08, inaplicabilidade da teoria da inversão 

do ônus da prova, manifestação do laudo, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

– DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em 

razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 24/07/2017. 

Preliminarmente quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é pacífico nos tribunais que o seguro, pode ser cobrado de qualquer dos 

agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do 

convênio de seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, em razão da falta do 

pedido administrativo e ausência de comprovação de entrega da 

documentação na esfera administrativa, estas alegações não prosperam, 

nos termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, 

a questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO 

ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) Quanto a preliminar de ausência do laudo do 

IML, este assunto será analisado com o mérito por com ele se confundir. 

No mérito, verifica-se que a boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento comprova que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 24/07/2017. Quanto à alegação sobre a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, prescreve o artigo 5º, 

da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que RONEY SILVA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do Tornozelo Esquerdo de intensa 

repercussão avaliada em 75%, permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do 

Tornozelo Esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 
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membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). O valor da condenação deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data 

evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação válida. Condeno a ré ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 12 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031920-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WANDERSON GOMES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. WANDERSON GOMES DA 

SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 02/09/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental mediante à 

Seguradora, a falta do interesse de agir pela necessidade de pedido 

administrativo prévio, princípio da causalidade e a sucumbência autoral. No 

mérito insuficiência probatória do registro de ocorrência juntado, ausência 

de nexo de causalidade entre a invalidez e o acidente automobilístico 

noticiado, inexistência de provas da invalidez, discorre sobre os valores 

da indenização e pagamento proporcional a lesão, inaplicabilidade da 

inversão com base no CDC, necessidade de prova pericial, impossibilidade 

da incidência da correção monetária a partir da Medida Provisória nº. 

340/06 bem como quanto à correção monetária, aos juros e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, obrigatório no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito 

em que afirma ter sido vítima em 02/09/2017. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais 

que o seguro, pode ser cobrado de qualquer dos agentes que façam parte 

do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo 

obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do convênio de 

seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, bem como pela 

pendencia documental, estas alegações não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. No mérito, verifica-se que a boletim de ocorrência juntado 

aos autos, aliados ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi 

vítima de acidente de trânsito em 02/09/2017. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que WANDERSON GOMES DA SILVA apresenta 

invalidez permanente parcial do Ombro Esquerdo de leve intensidade 

avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 
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- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 75% de invalidez permanente parcial do Ombro 

Esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo 25% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 12 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002495-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL MORAES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOVANIL 

MORAES DO NASCIMENTO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. JOVANIL MORAES DO 

NASCIMENTO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 12/12/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental 

mediante à Seguradora, a falta do interesse de agir pela necessidade de 

pedido administrativo prévio, princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral. No mérito, insuficiência probatória do registro de ocorrência 

juntado, inexistência de provas da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização e pagamento proporcional a lesão, manifestação do laudo 

pericial, inaplicabilidade da inversão com base no CDC, impossibilidade da 

incidência da correção monetária a partir da Medida Provisória nº. 340/06 

bem como quanto à correção monetária, aos juros e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, obrigatório no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito 

em que afirma ter sido vítima em 12/12/2016. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais 

que o seguro, pode ser cobrado de qualquer dos agentes que façam parte 

do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo 

obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do convênio de 

seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, bem como pela 

pendencia documental, estas alegações não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 
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Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. No mérito, verifica-se que a boletim de ocorrência juntado 

aos autos, aliados ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi 

vítima de acidente de trânsito em 12/12/2016. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que JOVANIL MORAES DO NASCIMENTO apresenta 

invalidez permanente parcial da Mão Esquerda de leve intensidade 

avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 25% de invalidez permanente parcial do Mão 

Esquerda, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25 % de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, 

R$2.362,50( dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$2.362,50( dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 12 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029862-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCIO APARECIDO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. LUCIO APARECIDO DA 

SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 26/07/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 
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quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental mediante à 

Seguradora, a falta do interesse de agir pela necessidade de pedido 

administrativo prévio, princípio da causalidade e a sucumbência autoral, 

bem como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo devido o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro. No mérito, impugnação dos 

documentos juntados pela parte autora, insuficiência probatória do registro 

de ocorrência juntado, ausência de nexo de causalidade entre a invalidez 

e o acidente automobilístico noticiado, inexistência de provas da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização e pagamento proporcional a 

lesão, inaplicabilidade da inversão com base no CDC, necessidade de 

prova pericial, impossibilidade da incidência da correção monetária a partir 

da Medida Provisória nº. 340/06 bem como quanto a correção monetária, 

aos juros e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, 

obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em 

razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 26/07/2017. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é pacífico nos tribunais que o seguro, pode ser cobrado de qualquer dos 

agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do 

convênio de seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, bem como pela 

pendencia documental, estas alegações não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. Com relação à alegação de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por ter a 

parte autora juntado comprovante de residência em nome de terceiro, os 

artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 282. A petição inicial indicará: I - o juiz ou tribunal, a que é 

dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido, com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - o requerimento para a citação do réu. Art. 283. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada, esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA A 

JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR, DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E DE PROCURAÇÃO, COM 

FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 

1.Desnecessidade da juntada do comprovante de residência, uma vez que 

a indicação na inicial é suficiente para o preenchimento do pressuposto 

processual relativo à qualificação da parte, princípio da boa fé. 2. Portanto, 

não há razão jurídica que obrigue a parte a apresentar o comprovante de 

residência original, pois a boa fé quanto à veracidade do teor da 

declaração prestada se presume, aliado ao princípio de prova escrita 

produzido com a cópia trazida ao feito. Presença dos requisitos dos 

artigos 282 e 283 do CPC. 3.A procuração inserta aos autos é suficiente 

para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte. 4. Assim, não há a necessidade de ser juntada a 

procuração com firma autenticada ou acompanhada de documento de 

identificação do autor, em que conste sua assinatura. Inteligência do art. 

38 do Código de Processo Civil (...). Dado provimento ao apelo. (Apelação 

Cível Nº 0060499175, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/08/2014)(TJ-RS , 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/08/2014, 

Quinta Câmara Cível), assim, rejeito a preliminar. No mérito, verifica-se que 

a boletim de ocorrência juntado aos autos, aliados ao boletim de 

atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

26/07/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que LUCIO 

APARECIDO DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial do Ombro 

Direito de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 
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amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial do Ombro Direito, devendo 

ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 75% de 

25%. Desse modo 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é 

igual a R$ 3.375,00 ( três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o 

autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. 

COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO 

DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 12 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025690-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

TATIANA LIMA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. TATIANA LIMA DA SILVA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 23/03/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, a falta do interesse de agir pela 

necessidade de pedido administrativo anterior, bem como sua não 

comprovação e recusa e carência da ação, face a impossibilidade do 

pedido, vez que o fato noticiado não é abrangido pelo seguro DPVAT 

instituído. No mérito alega a ausência de nexo causal, em razão da 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre os valores da indenização e pagamento proporcional a 

lesão, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, inaplicabilidade da inversão 

com base no CDC, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação 

foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, obrigatório no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito 

em que afirma ter sido vítima em 23/03/2017. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer dos agentes que façam parte 

do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo 

obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do convênio de 

seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, pela falta de pedido 
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administrativo anterior bem como sua não comprovação e recusa estas 

alegações não prosperam nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E 

ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) Muito embora a parte ré tenha arguido como 

preliminar à alegação de carência da ação, pela impossibilidade jurídica do 

pedido, de acordo com o NCPC está matéria será analisada como mérito. 

Verifica-se que o acidente ocorrido com a parte autora foi decorrente de 

uma freada brusca no interior de um transporte publico, a Lei n. 6.194/74, 

que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

automóveis, abrange todo acidente ocorrido pela utilização de veículo ou 

com carga e não apenas nos abalroamentos. No caso dos autos, a autora 

estava dentro de um ônibus ficando caracterizado que o acidente é 

indenizável pelo seguro DPVAT, vez que o veículo gerou o dano. O boletim 

de ocorrência juntado aos autos, aliados ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 23/03/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que TATIANA LIMA DA SILVA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do Ombro Direito de 

media intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do Ombro Direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 ( três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 ( mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 ( mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 12 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024709-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. WILLIAN PEREIRA DOS 

SANTOS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) pelo Rito Comum em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima 

de acidente de trânsito em 12.04.2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referente seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, a falta do interesse de agir pela 

necessidade de pedido administrativo prévio, bem como princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, questionando o requerimento 

administrativo feito à Seguradora Porto. No mérito, insuficiência probatória 

do registro de ocorrência juntado, inexistência de provas da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização e pagamento proporcional a 

lesão, manifestação do laudo, inaplicabilidade da inversão com base no 

CDC, impossibilidade da incidência da correção monetária a partir da 

Medida Provisória nº. 340/06 bem como quanto a correção monetária ,bem 

como quanto aos juros e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

– DPVAT no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão 

de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 12.04.2016. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é pacífico nos tribunais que o seguro, pode ser cobrado de qualquer dos 

agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do 

convênio de seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à ausência de interesse de agir alegada pela seguradora, em 

razão do não requerimento pela via administrativa e sua precariedade 

estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. No mérito, verifica-se que a boletim de ocorrência juntado 

aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprova que o autor foi 

vítima de acidente de trânsito em 12.04.2016. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do TORNOZELO ESQUERDO de 

intensa repercussão avaliada em 75%, permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do TORNOZELO 

ESQUERDO, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo 25% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 ( três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 
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entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). O valor da condenação deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data 

evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação válida. Condeno a ré ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 12 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NELLY 

FERREIRA MENDES DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. NELLY FERREIRA MENDES 

DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 14/01/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor indenizável proporcional a 

lesão permanente resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a falta do interesse 

processual pela necessidade de pedido administrativo anterior. No mérito 

alega a ausência de nexo causal, em razão da inexistência de prova do 

dano decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre os valores da 

indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, obrigatório no valor 

proporcional a lesão indenizável, em razão de acidente de trânsito em que 

afirma ter sido vítima em 14/01/2017. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, 

conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra “entidade líder” do convênio de seguro DPVAT, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de ausência de 

interesse processual, pela falta de pedido administrativo anterior esta 

alegação não prospera nos termos do entendimento já consolidado de que 

se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO 

– AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) (grifo nosso) No mérito, verifica-se que a boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliados ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 14/01/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que NELLY FERREIRA MENDES 

DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do Pé Direito 

de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 
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6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do Pé Direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 ( seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 ( mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 ( mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 12 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002807-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA CRUZ COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANDERSON DA CRUZ COSTA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ANDERSON DA CRUZ 

COSTA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) pelo Rito Comum em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima 

de acidente de trânsito em 07/01/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento no valor indenizável proporcional a lesão permanente 

resultante ao autor, referente seguro obrigatório, acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo a parte ré alegado preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a falta do 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo, bem como 

ausência do laudo do IML descumprindo o art. 5º, § 5º da Lei 6194/74. No 

mérito, a ré alega a imprescindibilidade de produção de prova pericial, 

discorre do quantum indenizatório em eventual condenação, manifestação 

do laudo, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT no valor proporcional 

indenizável a lesão permanente resultante ao autor, em razão de acidente 

de trânsito em que afirma ter sido vítima em 07/01/2017. Preliminarmente 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é pacífico nos 

tribunais que o seguro, pode ser cobrado de qualquer dos agentes que 

façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo 

obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do convênio de 

seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 
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RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, em razão da falta do 

pedido administrativo, esta alegação não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, este assunto será 

analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, verifica-se 

que a boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de 

atendimento comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

07/01/2017. Quanto à alegação sobre a imprescindibilidade de produção 

de prova pericial, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. A perícia médica judicial realizada concluiu 

que ANDERSON DA CRUZ COSTA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da Mão Direita de leve repercussão avaliada em 25%, 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o 

dano corporal apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da Mão Direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$2.362,50( dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$2.362,50( dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). O valor da condenação 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da 

data evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação válida. Condeno a ré ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 12 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003877-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando 

os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, 

não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificar o que foi desfavorável ao embargante. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 
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REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração, 

mantendo intacta a decisão de Id. 11845784. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022153-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON PEREIRA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022153-45.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico (ID – 

8096116 e 10660253), determino que se intime a parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 

4945456 ), requerendo o que entender de direito. Outrossim, determino 

que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da petição e documentos 

anexados (ID - 9897169), devolvendo ao seu subscritor, por tratar de 

assunto alheio aos presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004035-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MILTON TOLEDO SANTANA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT0011854A (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004035-84.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido formulado pelo autor (ID - 12118635), proceda Sra. 

Gestora as alterações no Sistema . Outrossim, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados (ID - 

10221408), devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio 

aos presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019639-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GONCALVES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019639-22.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação do autor - ID 5060105, determino que 

intime-se a parte requerida para manifestar quanto ao interesse em uma 

nova audiência de conciliação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025310-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR ROBERTO ECKERT (REQUERENTE)

LUCIA DE FATIMA SILVA ECKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025310-89.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição Imediata de 

Quantias Pagas ajuizada por Altemar Roberto Eckert e Lucia de Fátima 

Silva Eckert em desfavor de GINCOVGD Alfa Incorporações Ltda., com 

pedido de tutela de urgência, para que seja declarada a rescisão 

contratual, determinado que a requerida restitua imediatamente a quantia 

de R$ 135.301,83 (cento e trinta e cinco mil trezentos e um reais e oitenta 

e três centavos), referente a quantia paga pelo imóvel. Consta na inicial 

que as partes formalizaram 02 (dois) contratos de proposta de compra e 

venda, nº 2340 e 2174, referente aos lotes 04 e 05 da quadra 22, situados 

no Condomínio Florais da Mata, no Município de Várzea Grande/MT. Aduz 

que em decorrência da crise financeira, foram obrigados a rescindir o 

contrato nº 2340, sendo o valor de R$ 71.023,22 (setenta e um mil vinte e 

três reais e vinte e dois centavos), que deveriam ser restituídos, foram 

transferidos para o pagamento do contrato nº 2174. Relata que não possui 

condições financeiras de prosseguir com o contrato nº 2174. Acrescenta 

que contatou a requerida para efetuar a rescisão contratual, todavia, a 

mesma informou que seriam retidos 10% dos valores pagos, bem como 

que a restituição seria realizada de maneira parcelada. Informa que a 

retenção é indevida, uma vez que configuraria enriquecimento ilícito da 

requerida. Vieram os autos conclusos. 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 

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 
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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. 

No caso em tela, informa a parte autora que realizou um negócio jurídico 

junto à requerida, todavia, diante de sua insuficiência financeira, requereu 

a rescisão contratual e devolução dos valores pagos, motivo pelo qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja declarada a 

rescisão contratual, determinado que a requerida restitua imediatamente a 

quantia de R$ 135.301,83 (cento e trinta e cinco mil trezentos e um reais e 

oitenta e três centavos), referente a quantia paga pelo imóvel. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, com 

relação aos pedidos de restituição dos valores pagos e abstenção de 

qualquer tipo de cobrança, tendo em vista o negócio jurídico firmado entre 

as partes (ID nº 9469917), bem como a manifestação da requerida com 

relação aos valores e a forma de restituição (Id nº 9470181). Todavia, a 

rescisão contratual pleiteada pelo autor em sede de antecipação dos 

efeitos da tutela não merece ser acolhida, haja vista que a mesma 

demanda dilação probatória. Em que pese à parte autora pleitear a imediata 

devolução dos valores pagos, entendo que a medida implicaria em 

irreversibilidade do provimento, sendo assim, se torna justa a 

determinação de depósito judicial dos valores, a fim de garantir o direito de 

ambas as partes. Nesse sentido, à jurisprudência: AGRAVODE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – AQUISIÇÃO DE UNIDADE 

IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO – ATRASO NA ENTREGA - DEPÓSITO 

JUDICIAL DOS VALORES JÁ PAGOS PELOS ADQUIRENTES - SUSPENSÃO 

DA COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS - VEDAÇÃO/EXCLUSÃO DO 

NOME DOS AGRAVADOS EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – 

ATRASO MUITO APÓS O PRAZO DE CARÊNCIA – MOTIVO SUFICIENTE 

PARA A RESCISÃO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA 

ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – 

INOCORRÊNCIA – PODERES CONFERIDOS CONTRATUALMENTE À 

CONSTRUTORA/INCORPORADORA PARA A GESTÃO DO CONDOMÍNIO 

NOS DOIS PRIMEIROS ANOS – INOBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS 

MÁXIMOS DE DEVOLUÇÃO PREVISTOS NO CONTRATO PARA O CASO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE – INALIENABILIDADE 

PROVISÓRIA DO IMÓVEL A TERCEIROS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA 

LITIGIOSIDADE DO BEM – ALTERAÇÃO DA VERBA A SER DEPOSITADA – 

LIMITAÇÃO AOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em ação de rescisão de contrato de compra e 

venda de imóvel residencial em construção, a não entrega do bem após o 

escoamento do prazo contratual de carência evidencia a verossimilhança 

das alegações para o deferimento de medida antecipatória para compelir 

todas as pessoas jurídicas envolvidas na venda a depositar em juízo os 

valores já pagos pelos adquirentes; suspender da cobrança das taxas 

condominiais; e cancelar a negativação do nome dos adquirentes. (...) -(AI 

90114/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015) Diante do 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada e 

determino que a parte requerida deposite judicialmente, no prazo de 05 

(cinco) dias, a quantia de R$ 135.301,83 (cento e trinta e cinco mil 

trezentos e um reais e oitenta e três centavos), sob pena de aplicação 

das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 

297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o 

dia 19/06/2018, às 11:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de 

fevereiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016012-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DUARTE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM 

GERAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016012-73.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte autora no ID nº 10504704 e a 

ausência de retorno/cumprimento do mandado expedido, designo nova 

audiência de conciliação para o dia 19/06/2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Expeça-se 

novo mandado de citação/intimação da requerida, no endereço indicado no 

ID nº 10504704, mediante as observâncias e advertências legais. 

Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados, mediante as observâncias e advertências legais. No 

mais, mantenho integralmente a decisão de ID nº 7968224. Aguarde-se a 

realização da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

16 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015299-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER EDSEL SERANTE (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015299-98.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte autora no ID nº 10411202, designo 

nova audiência de conciliação para o dia 19/06/2018, às 08:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Expeça-se 

novo mandado de citação/intimação da requerida, no endereço indicado no 

ID nº 10411202, mediante as observâncias e advertências legais. 

Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados, mediante as observâncias e advertências legais. No 

mais, mantenho integralmente a decisão de ID nº 7308133. Aguarde-se a 

realização da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

16 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019788-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON FERNANDO DE SOUZA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RALFY LINO RANZETI (RÉU)

ALFA SEGURADORA S.A. (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019788-18.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte autora no ID nº 11601891, designo 

nova audiência de conciliação para o dia 19/06/2018, às 09:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Expeça-se 

novo mandado de citação/intimação da requerida, a ser cumprido por 

Oficial de Justiça, mediante as observâncias e advertências legais. 

Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados, mediante as observâncias e advertências legais. No 

mais, mantenho integralmente a decisão de ID nº 7234281. Aguarde-se a 

realização da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

16 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1066210 Nr: 53784-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANY CAROLINI SANTANA SORATI, MARIA DE 

FATIMA S. SORATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Alex Sandro Sarmento 

Ferreira - OAB/MT 6.551-A - OAB:, Dr. André Luiz Cardozo Santos - 

OAB/MT 7.322 - OAB:, THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 20.892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10.168

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar a parte autora para, no prazo de 5 

dias, pagar a diligência do Sr. oficial de justiça Tabela 1, informando que a 

conta corrente nº 14239-5, Agência 3834-2, Banco do Brasil, e os valores 

devem ser consultados no site www.aojuc.com, devendo apresentar o 

comprovante ORIGINAL deste, ressaltando que conforme Portaria 

64/2013/DF, NÃO será aceito comprovante oriundo de depósito em caixa 

eletrônico por meio de envelope, fotocópia, via fax ou segunda via, bem 

como as transações efetuadas on-line, como por exemplo transferência 

on-line.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1167945 Nr: 39251-60.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIL SILVA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 20 de abril de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991545 Nr: 19263-87.2015.811.0041

 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 BMG S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERENINHA R DE OLIVEIRA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7199/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11.637/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 20 de abril de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1142325 Nr: 28443-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE 

SOUZA - OAB:135.753/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Regressiva de 

Indenização proposta por Sul América Companhia Nacional de Seguros 

contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a 

requerida ao pagamento de R$ 2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso. Condeno, ainda, 

a requerida ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste a autora 

o interesse na execução da sentença.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958344 Nr: 4127-50.2015.811.0041

 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: GISLENE MARESSA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICEC - INSTITUTO CUIABA DE ENSINO E 

CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS - 

OAB:352650/SP

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 20 de abril de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993504 Nr: 20168-92.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA FRANCELINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 
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OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente Ação de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Dano Moral proposta por Claudiana Francelino Gonçalves 

em face de Energisa S/A. para:a)declarar a inexistência de débito no valor 

objeto de anotação junto ao SERASA e de discussão nos presentes 

autos;b)condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ);c)Condenar o requerido pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 18% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1112305 Nr: 15639-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CUIABA VII - SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JV DA SILVA CONFECÇÕES ME, JANE 

VARGAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. José Walter Ferreira Júnior 

- OAB/MT 18.002-A - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA ASSUMPÇÃO DE 

ALMEIDA TEIBEL - OAB:10.251

 Certificio que tentei contato com a advogada da parte requerida por 

telefone e em todas as tentativas não obtive êxito. Dessa forma, procedo 

a intimação da advogada PAULA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA TEIBEL para 

devolver os autos IMEDIATAMENTE, uma vez que fez carga em 

29/05/2017, nos termos do art. 107 e art. 234 do CPC, sob pena de BUSCA 

E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958563 Nr: 4199-37.2015.811.0041

 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: ELENIR ELAINE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP

 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 52/53 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.: 965126 Nr: 6981-17.2015.811.0041

 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: MARY LUCIA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte vencedora para 

manifestar seu interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979235 Nr: 13684-61.2015.811.0041

 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: GILBERTO MARQUES DE ANDRADE

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979264 Nr: 13706-22.2015.811.0041

 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: MARIA DE FATIMA ISENCO RODRIGUES

 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:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls.107/118 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979933 Nr: 14075-16.2015.811.0041

 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: MARCIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981816 Nr: 14934-32.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDA, VERONICA FERREIRA DE ARAUJO

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte vencedora para 

manifestar seu interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985430 Nr: 16504-53.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARACANGALHA PASTELARIA LTDA - ME, VICENTE 

JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL BANDEIRA MIRANDA, IVONE NUNES 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PERON - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - OAB:10236

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977318 Nr: 12743-14.2015.811.0041

 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: AVELINO PAULO DE SOUZA

 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

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no cumprimento da sentença no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988666 Nr: 17960-38.2015.811.0041

 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: LUIZ GONZAGA FERREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP AUTOGESTÃO EM SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT - 5959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DA SILVA 

CAVALCANTE - OAB:24.923 DF, FERNANDA DORNELAS PARO - 

OAB:46144

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, autora e 

requerida para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelo requerente e requerido, ora apelantes, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1160446 Nr: 36117-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISMAR SALES XAVIER

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

 Certifico, que a parte autora, devidamente intimadas através de seus 

patronos via DJE, deixou decorrer o prazo legal e não se manifestou. 

Dessa forma, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à 

intimação da parte autora pessoalmente para no prazo de cinco (05) dias, 

dar prosseguimento ao feito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1173697 Nr: 41622-94.2016.811.0041

 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: FRANCISCO BENTO DA SILVA

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

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

LIMA - OAB:19919O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1173723 Nr: 41640-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JOSÉ DE PAULA

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de cinco (5) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000265 Nr: 23590-75.2015.811.0041

 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: AILTON 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995687 Nr: 21315-56.2015.811.0041

 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: SUELY NUNES 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, em cumprimento 

à sentença retro, intimo a parte vencedora para manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo, no prazo 

de cinco dias.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 146 de 517



 Cod. Proc.: 1018547 Nr: 31195-72.2015.811.0041

 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: LEONIR ROMANO BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTÔNIO BREDA, JOÃO BATISTA 

CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:14858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte autora para no 

prazo de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1032077 Nr: 37767-44.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA

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

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA - 

OAB:8506A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093997 Nr: 7919-75.2016.811.0041

 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: KATIA APARECIDA DE SOUZA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO, MASTER CARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FONSECA DE 

MELLO - OAB:222219/SP, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1118797 Nr: 18252-86.2016.811.0041

 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: ONIVALDO ANTONIO HANSEN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - OAB:12058

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1139643 Nr: 27219-23.2016.811.0041

 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: ROSINEIA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 6171

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls. 91, uma vez que a decisão não 

foi publicada para o patrono da requerida, assim faço o cadastro do 

mesmo e encaminho a republicação:Vistos, etc.Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por Rosineia Dias de Souza em 

face de Santander S/A. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, a legalidade da cobrança, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, sua extensão e o nexo causal.Diante disso, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1146266 Nr: 30089-41.2016.811.0041

 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: NILSON DOS SANTOS FIGUEIREDO

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1208362 Nr: 7876-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRE ART PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDIE MONIQUE BIRCK POLINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002113 Nr: 24308-72.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR ROMANO BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTÔNIO BREDA, JOÃO BATISTA 

CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:14858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR TEIXEIRA PERES - 

OAB:12440
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte autora para no 

prazo de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977927 Nr: 12980-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, CYNTHIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649-MT, ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:OAB/MT 20944-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1146858 Nr: 30379-56.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI, CIRLENE MARIA 

VICENTIN DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI BUENO FERRAZ - OAB:9.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:DF/16.785, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - 

OAB:37007

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação DAS PARTES para se 

manifestarem sobre aproposta dos honorários periciais, bem como se 

aceita para efetivar o deposito dos valores no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987486 Nr: 17459-84.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SERAFIM DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALINO DA ROCHA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REALINO DA ROCHA BASTOS 

- OAB:5713

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Fernando de O. Santos – Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976509 Nr: 12402-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA FÁTIMA PINTEL KUNZE, FRANCISCO KUNZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE NATUREZA E TURISMO - 

PRONATUR, ANA PAULA DA COSTA LEITE, ENERILDO MOTTA RAMOS, 

MARICA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MOTTA RAMOS - 

OAB:13263

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978860 Nr: 13489-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCS LOCADORA, MANUNTENÇÃO E COMERCIO DE 

MAQUINAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO ADAO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte autora para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no 

prazo legal, tendo em vista o término do prazo de suspensão de seis 

meses.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1148412 Nr: 30976-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMEBRAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL 

LTDA, PAULO ROBERTO BARRETO KAUFFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA MED GENÉRICO LTDA ME, MARIO 

MARCIO GONÇALVES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a advogado do requerente 

para manifestar acerca do mandado juntado aos autos.

Fernando de O. Santos - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1099017 Nr: 10204-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R RIBEIRO E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB - 

OAB:4684-B/MT, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1116793 Nr: 17361-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEREIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO - 

OAB:85.688 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certidão

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1022935 Nr: 33364-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELISSA CRISTINA BORGES, SERGIO YUKIO 

TATEHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001858 Nr: 24204-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTON SOUSA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - 

OAB:22602/O, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993544 Nr: 20191-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FAUSTA RISCAROLI

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

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

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

14/05/2018, às 08h00, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087399 Nr: 4917-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DO CARMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 183/184 em que a parte autora informa a 

desistência quanto a oitiva de sua testemunha, determino o cancelamento 

da audiência de instrução designada.

Tendo em vista o requerimento da parte autora às fls. 152 e 184, defiro o 

pedido e NOMEIO a empresa PERITOS JUDICIAIS, localizada na Rua 24 de 

Outubro, nº 959, bairro Popular, Cuiabá - MT, 78.045-000, telefone (65) 

3054-1122, para realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá 

cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do 

CPC).

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Decorrido o prazo para indicação dos assistentes técnicos e 

apresentação de quesitos, com ou sem manifestação das partes, 

intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo que o autor é 

beneficiário da justiça gratuita e a perícia deverá ser feita sem ônus nesse 

momento, cuja despesa será paga pela parte vencida ao final, observado 

que se for o autor o vencido, como ele é beneficiário da Justiça Gratuita o 

pagamento será feito pelo Estado de Mato Grosso.

 Designada a data e o local, intimem-se as partes.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo.

 Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, 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.: 964830 Nr: 6874-70.2015.811.0041

 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: MARCELO PINHEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR MACHADO, PAULO JOSE 

MACHADO, TRANSPORTADORA MACHADINHO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT, thiago alencar silva abrao de oliveira - OAB:OAB/MT 

21689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RODOY ANDREOLLA - 

OAB:62586

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964693 Nr: 6808-90.2015.811.0041

 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: MARCOS TEIXEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 
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SILVA - OAB:9.457/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 o advogado da parte 

autora para, em quinze 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.: 969962 Nr: 9320-46.2015.811.0041

 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: JULIANA SILVA DOS SANTOS

 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: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 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, no prazo de cinco (05) dias, se manifestar sobre petição 

de fls. 163/167 protocolada pela parte requerida referente ao cumprimento 

de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 968177 Nr: 8347-91.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI REGINA CAVALHEIRO ARAUJO, PAULO CESAR 

SANTOS DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR SANTOS DORILEO, ROSELI 

REGINA CAVALHEIRO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14.524/MT, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - 

OAB:8361/MT, CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - 

OAB:10.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:14.524/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, manifestarem-se sobre o laudo técnico pericial juntado aos 

autos, bem como seus assistentes técnicos, se indicados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997844 Nr: 22531-52.2015.811.0041

 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: JAIR SIMOES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

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

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994729 Nr: 20906-80.2015.811.0041

 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: LENDA COM. E REP. DE CALÇADOS E CONFECÇÕES 

LTDA, MARCIO ROGERIO PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZ3 INDUSTRIA TEXTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PEREIRA SCHMIDT - 

OAB/MT 11.361 - OAB:11.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO FERNANDO HESS DE 

SOUZA - OAB:OAB/SC 4586

 Certidão

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o patrono da requerente 

para, no prazo legal, impugnar a contestação apresentada 

tempestivamente aos autos pela requerida

Fernando de O. Santos -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967913 Nr: 8236-10.2015.811.0041

 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: RAFAEL CASTRO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA MARQUES PELETT - 

OAB:OAB/MT 11.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte autora para no 

prazo de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1123684 Nr: 20325-31.2016.811.0041

 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: OSVALDO MELO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 23 de abril de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967898 Nr: 8224-93.2015.811.0041

 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 APARECIDA DA SILVA CRUZ

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte Requerida para 

manifestar sobre o pedido de desistência da ação feito pela parte autora.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956763 Nr: 3444-13.2015.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: JOSE REGINALDO DOS SANTOS

 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: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar pessoalmente a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem 

interesse no feito, uma vez que, não compareceu a perícia médica 

agendada anteriormente.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975177 Nr: 11685-73.2015.811.0041

 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: CCMM, ROSELY MARQUES PORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO - HGU - IUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 certifico que, nesta data, compareceu no balcao desta secretária a 

PERITA NOMEADA DRA. MARIA FERNANDA VIEIRA TAVARES, CRM 2324 

MT dizendo que designou a data da pericia para o dia 17/05/2018, às 

08h30, a ser realizada no seu novo CONSULTORIA NA CLINICA 

MATERNA, RUA PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 132, DUQUE DE 

CAXIAS II, CEP 78043-363, FONE 3322-3840.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1012962 Nr: 28817-46.2015.811.0041

 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: JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBIO CORREA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, em 

cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado de citação 

juntada aos autos, requerendo o que entender de direito.

Fernando de O. Santos - Estagiário.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020169-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020169-89.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 24.131,93; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: 

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que a notificação cartorária foi enviada para o endereço RUA SEIS, 67 QD 

09, CEP 78093-55. Contudo, este endereço não consta no contrato de ID: 

8331538, mas sim, RUA F-14 27 QDA 15, DEP 78093-505. 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. 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. CUIABÁ, 18 de abril de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025792-37.2017.8.11.0041

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)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025792-37.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 8.221,94; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: EVERTON DE MOURA 

ALVES RODRIGUES Vistos. 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 “NÃO EXISTE O NÚMERO”. 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). No mesmo prazo, deverá 

esclarecer a razão de dar à causa o valor somente das parcelas vencidas 

R$8.221.94, quando é de conhecimento comezinho que nos casos como 

este a pretensão patrimonial é a somatória das vencidas e vincendas - 

R$34.494,41 - ID9532910, evidenciando a tentativa de induzir o juízo à erro 

e de consequência, a atuação em evidente atentado a dignidade da 

justiça, procedendo o regular recolhimento das custas complementares. 
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Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de abril de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025666-84.2017.8.11.0041

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)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISSON ROCHA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025666-84.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.783,66; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: GLEISSON ROCHA PEREIRA 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que pretende, o Banco requerente, 

o recebimento de R$ 15.890,26, planilhas de débito acostadas ao 9519353 

- Pág. 1, no entanto fixou o valor da causa em R$ 1.783,66, 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. CUIABÁ, 19 de abril de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000964-74.2017.8.11.0041

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:

DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO ROCHA (RÉU)

CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a 

diligência nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de 

mandado já expedido nos autos. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 

23 de abril de 2018 HERMINIA ASSUNCAO SANTOS Técnico Judiciário 

Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017181-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE PRADO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017181-95.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 21.626,62; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: ELIENE 

PRADO SILVA Vistos. 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”. Tem-se, ainda, que não houve 

esgotamento dos atos para sua regular notificação, tendo em vista, que no 

documento ID 7976128 consta como endereço residencial RUA DOS BEM 

TE VIS N.287, COND. DOS MONTES APT.101, PARQ ORARA, assim como, 

no ID 7976124 foi lançado seu endereço comercial RUA MAL DUTRA 1525 

CENTRO, RONDONOPOLIS/MT. 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. CUIABÁ, 19 de abril de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-46.2018.8.11.0041

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:

J. P. COSENDEI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME (EXECUTADO)

JAIR PAULO COSENDEI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000207-46.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 130.717,79; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/
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[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: J. P. 

COSENDEI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME, JAIR PAULO COSENDEI 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que o contrato apresentado no ID: 

11288334 – Pág. 4 impossibilita o entendimento, pois em algumas partes 

encontra-se ilegível. Desta forma, faculto ao autor o prazo de 15 dias, 

para querendo, substituir tal documento, sob pena de extinção do feito. 

Após, concluso. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de abril de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035097-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L S DE CARVALHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035097-45.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 351.529,27; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: L S DE 

CARVALHO & CIA LTDA - ME Vistos. Cite-se o executado, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob 

pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-o, na forma prevista no artigo 829 

do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade do executado 

reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de 

abril de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009975-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ REDECILLA ESPINOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009975-93.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 14.569,57; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

Parte Ré: REQUERIDO: BEATRIZ REDECILLA ESPINOSA Vistos. 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de abril de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009509-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MORAIS SALVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009509-02.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 15.684,48; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONTRATOS BANCÁRIOS, BANCÁRIOS, 

INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. Parte Autora: REQUERENTE: 

FLAVIO MORAIS SALVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc... Em primeiro lugar, com fulcro no 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 ao autor os benefícios da justiça gratuita. É sabido 

que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao 

juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No hodierno Código 

de Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação 

ou conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de 

ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 

designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência. De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, cite-se a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 04 de julho de 2018, às 17h30, fazendo-se na carta constar as 

advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). Intimo o 

autor da designação supra via DJE. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

abril de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009105-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT0015904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009105-48.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 31.676,66; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS] Parte 

Autora: AUTOR: G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP 

Parte Ré: RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc... Não obstante as alegações trazidas pela 

autora na inicial de que possui contrato de financiamento junto à Instituição 
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Financeira, o qual pretende revisar, mister se faz destacar, quanto ao 

dever de apresentação dos contratos objetos de revisão, 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 revisão contratual, e não de mera exibição de 

documentos, em se tratando de documento indispensável ao seu 

ajuizamento, tenho que a juntada de sua cópia 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 forma, com fulcro nos dispositivos elencados, INTIMO 

o requerente para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, sanando 

a irregularidade apontada, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de abril de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014735-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO AURELIO FRITZ (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para manifestar acerca 

das certidões do Srs. Oficiais de justiça ID 12330988 e 12402675 dando o 

devido prosseguimento ao feito, outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular 

prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2018 HERMINIA ASSUNCAO 

SANTOS Técnico Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010651-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIOLI MARTINS DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a 

diligência nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de 

mandado já expedido nos autos. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 

23 de abril de 2018 HERMINIA ASSUNCAO SANTOS Técnico Judiciário 

Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071649 Nr: 56143-78.2015.811.0041

 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): VILLALBA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA, 

WESLEY VILLALBA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILLALBA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA 

LTDA, CNPJ: 01126256000102 e atualmente em local incerto e não sabido 

WESLEY VILLALBA DE OLIVEIRA, Cpf: 04132819140, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 139.717,76 (Cento e 

trinta e nove mil e setecentos e dezessete reais e setenta e seis 

centavos) especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do 

pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte 

ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 
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honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: O autor ingressou com Ação Monitória contra o Réu, 

ante o inadimplemento do contrato bancário.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro o pleito de fls. 74, procedendo a 

busca de endereços por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive 

êxito (extrato anexo).Desra feita, intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado. 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.Após, expeça-se mandado de citação à 

Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, Nº05, Anexo ao Posto 

Trabalhadores, Sala 02, Bairro Carumbé, nesta cidade.CASO A 

DILIGÊNCIA RETORNE INFRUTÍFERA, expeça-se edital de citação com 

prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, 

do CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se o requerente para, em 30 dias, 

retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido 

artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.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.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 20 de abril de 2018

Deivison Figueiredo PintelGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1071649 Nr: 56143-78.2015.811.0041

 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): VILLALBA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA, 

WESLEY VILLALBA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 30 dias, retirar edital de 

citação e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local conforme 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 772319 Nr: 25425-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO WEBER HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:OAB/MT 1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Segue informações concernentes ao RAI n.1003436-40.2018, 

encaminhadas via malote digital.

No mais, aguarde-se o julgamento do recurso em comento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 429921 Nr: 10920-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que os endereços de fls. 67/68 qual seja, -Av Vicente 

Vuolo, 03, Q-16, Tancredo Neves; -Av 15 de Novembro 737; -Rua I, 

Primeiro Batalhão, J 1° De Março, não foi tentado, procedo a intimação da 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias, COMPROVAR O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 889096 Nr: 22655-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDO CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 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 , dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1008058 Nr: 26808-14.2015.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEITE ARIANA CARLOS CANDIDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça , dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1108784 Nr: 14222-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA GUILHERME LOCACAO E 

SERVICOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-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 , dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1111742 Nr: 15396-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMERY APARECIDA SANTOS GOVEIA, 

AMINADAB JOSÉ PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 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 , dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1208462 Nr: 7924-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON FABIO DE OLIVEIRA, LAICE SOUZA 

AIZA DE OLIVEIRA, BATISTA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o pagamento de diligencia de fl. 36-verso está 

desacompanhado da respectiva guia, não evidenciando o comprovante de 

diligência para o Oficial de Justiça. Diante disso, procedo à intimação da 

parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize tal ato, 

trazendo de forma correta a respectiva diligência com a guia. Ainda que 

não reste duvidas informo que as guias dos Ofícias de Justiça deverão 

ser emitidas exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 16563 Nr: 20039-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA IRIGOYEN CORRÊA DA 

SILVA - OAB:63.392 RS, ELIEL ALVES DE SOUZA - OAB:7.397/MT, 

RÚBIA DE SOUSA VIEGAS - OAB:5.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A, Sisane Vanzella - 

OAB:5.971/MT

 ,CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, afim de que se proceda a 

complementação da prova pericial, diante do que consta no caderno 

processual e/ou por outros documentos que se fizerem necessários, 

quanto a insolvência da empresa em comento, limitando-se, esses 

esclarecimentos à época da lavratura do termo de Cessão de Crédito de 

fls. 13/15, no prazo de 30 dias.Para tanto, dê-se vistas dos autos ao 

perito, que em sendo necessário, deverá indicar os documentos que 

entende imprescindíveis para complementação do laudo e, em havendo 

DEVERÁ o Sr. Gestor intimar as partes para apresentação em 15 dias, 

inclusive, se necessário, com intimação da Executada nos autos da 

Execução código 16562, por meio de seus advogados constituídos às fls. 

288 daquele caderno processual, sob pena de suportar o ônus de sua 

inércia, quanto ao resultado desta.Outrossim, competirá nessa 

complementação, observar a situação e avaliação dos imóveis 

penhorados naquela Execução à época dos fatos (ano de 1997), como se 

infere das cópias dos laudos de avaliação acostados naquele feito no 

período em comento, já que, salvo melhor juízo, apenas e 25/06/1998 foi 

nos autos noticiada a “invasão das terras pelos chamados sem terras”.Por 

oportuno, determino ao embargante, no prazo de 30 dias, a comprovação, 

por meio de certidões e cópia dos autos n. 1997.36.005266-3 (nova 

numeração 0005267-57-1997.4.03.3600), em trâmite na 1ª Vara Federal, 

Seção Judiciária de Mato Grosso, quanto a data em que anunciou, naquele 

caderno processual, a existência da cessão de crédito de fls. 

13/15.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 16562 Nr: 20102-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA - EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA, JOÂO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES, YARA 

HUNGRIA DE SOUZA MEIRELLES, RENATO DE SOUZA MEIRELLES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8.123, 

SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751, ELPÍDIO ONOFRE CLARO - OAB:347/A

 [...]Ainda, tem-se que a última atualização do débito data de 19/11/1997 

(fls. 214/ss), havendo menção dos peritos que, embora tenham entrado 

em contato com a instituição financeira, não lhes foram fornecidas 

informações para lavratura do laudo que era de seu interesse.Feitas 

essas considerações, considerando o manifesto desinteresse da parte, 

intimo o Banco ora credor para, no prazo de 15 dias, aduzir se possui 

interesse na continuidade do andamento da Carta Precatória em comento 

(autos código 26724, processo nº 189/2005 em trâmite na Vara Única de 

Cotriguaçu/MT), que se encontra em vias de ser devolvida e, no mesmo 

prazo, manifeste se possui interesse na realização de outras diligências, 

salientando desde já que, caso deixe transcorrer o prazo “in albis”, deve 

ocorrer a sua intimação pessoal, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprimento da ordem em 05 dias, sob pena de extinção.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 73924 Nr: 3398-54.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ PEIXES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7.263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação ordinária formulada por Só Peixes Comércio e 

Representações Ltda em face de Banco Sudameris S/A em fase de 

cumprimento de sentença.
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Considerando o tempo transcorrido e a inércia do Banco, quanto as baixas 

das averbações existentes, oficie-se para realização de cancelamento 

destas constantes do REGISTRO GERAL e AUXILIAR pesando sobre a 

matrícula nº 14.102 (fls. 1.332), o qual deverá ser retirado pela parte 

interessada na secretaria deste Juízo Especializado pra as baixas 

necessárias.

Após, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 8598 Nr: 1940-31.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEASING BANK OF BOS TON S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, NÚBIA NARCISO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT, SORAYA CRISTIANE BEHLING - 

OAB:7936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação ordinária de nulidade em fase de 

liquidação/cumprimento de sentença.

O Expert apresentou o laudo contábil às fls. 715/730 onde encontrou o 

crédito de R$575.575,62 em favor do autor TUT Transportes.

 O Requerente concordou com o laudo pericial às fls. 737.

O requerido Bank Boston, por sua vez, discordou do laudo às fls. 740, 

trazendo, inclusive, laudo contábil particular às fls. 741/746, asseverando 

ser credor de R$152.526,78 (Posição em 30/09/2017).

Posto isso, com o fito de elucidar quaisquer dúvidas quanto aos valores 

devidos nestes autos, intime-se o Sr. Perito (via telefone) para que se 

manifeste acerca dos questionamentos do requerido, no prazo de 15 dias.

Em seguida, com a juntada do laudo complementar, intimem-se as partes 

para que se manifestem em igual prazo.

Após, conclusos para deliberações e homologação, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 724777 Nr: 20457-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.4-747/SP, FRANCISCO BRUNO MARIANO DE MORAES 

RABELLO - OAB:OAB/SP 327.684, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113, ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURÃO - OAB:13258

 ,, INDEFIRO o pedido de Edmilson Koji Motoda, salientando, que no caso de 

intervenção nos autos, procurando receber esse montante, sem recurso 

próprio, ser-lhe-á aplicada a multa do artigo 77 do CPC com 

reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, além da litigância 

de má-fé nos termos do artigo 80, III do CPC.A verba honorária constitui 

direito autônomo do advogado, integra o seu patrimônio, não podendo ser 

objeto de transação entre as partes sem a sua aquiescência." (REsp 

468.949/MA, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado 

em 18/02/2003, DJ 14/04/2003, p. 231) 3. O art. 26 da Lei n. 8.906/94 visa 

impedir o locupletamento ilícito por parte do advogado substabelecido, pois 

a aquiescência do procurador substabelecente mostra-se fundamental 

para o escorreito cumprimento do pacto celebrado entre os causídicos, a 

fim de que o patrono substabelecido, ao cobrar os honorários 

advocatícios, não o faça sem dar saber ao outro profissional que manteve 

reserva de poderes.Assim, se o substabelecido não tem direito a reclamar 

os honorários advocatícios, quanto mais, o causídico que não atuou no 

caderno processual e somente ingressa na fase de cumprimento de 

sentença para reclamar a mesma.No mais, considerando todos os fatos 

acima, determino a indicação de conta da Disal Administradora para 

expedição de alvará, indeferindo, desde já sua efetivação por meio dos 

escritórios acima.Transitada em julgado, intime-se o credor (Kawasaki) 

para trazer o cálculo atualizado da dívida e, empós, conclusos para 

penhora on line.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813459 Nr: 19931-29.2013.811.0041

 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: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO FERREIRA CARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Intimo o causídico da Instituição Financeira para, no prazo de 15 dias 

manifestar-se quanto à devolução da missiva de fls. 81/99, sob pena de 

extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, ante o AR de fls. 104, 

concluso para extinção.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004240-16.2017.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004240-16.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228)/[CAPITALIZAÇÃO / 

ANATOCISMO, BANCÁRIOS, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: VILDO JOSE SENE NUNES Parte Ré: RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, observo que 

o autor ajuizou esta ação objetivando a revisão de toda a relação negocial 

entre as partes, aduzindo ser titular da conta 4014, agência 3331 e que 

firmou com a instituição ora ré o contrato de empréstimo bancário no valor 

de R$ 8.000,00 e, posteriormente, pactuou outras 3 ou 4 renegociações a 

fim de quitar a dívida contraída, que acredita já estar totalmente adimplida. 

Diante de a juntada do documento Id. 4867882, no qual o requerente 

demonstra ter pleiteado a “expedição e impressão dos demonstrativos das 

negociações de parcelamento já realizados para confirmação de todos os 

pagamento”, sendo tal documento recebido mediante protocolo da 

instituição financeira em 31/01/2017, foi na decisão Id. 9534753 fixada a 

inversão do ônus da prova no que tange ao contrato em comento e 

demonstrativos de renegociações. Todavia, o réu limitou-se a acostar, 

com a contestação, a cópia de uma “Ficha-Proposta de Abertura de 

Conta” – Id. 10604002 – Pág. 1 e 3, que ao menos indica a existência de 

relação entre as partes. Já pelo autor, o único documento coligido aos 

autos que comprova a existência de tal relação, é o comprovante emitido 

por órgão de proteção ao crédito, que aponta que aos 11/01/2017 foi pela 

instituição financeira ora ré lançada a dívida no valor de R$ 408,91 (Id. 

5787764). Feitas essas ressalvas, se por um lado o autor não apresentou 

provas da existência do contrato em comento (empréstimo de R$ 8.000,00 

e renegociações), por lado outro o réu não refutou tal assertiva e ainda 

fez letra morta quanto à expressa ordem de inversão do ônus da prova. 

Ao se ter em vista que, embora este processo se encontre concluso para 

sentença, conforme a listagem mensalmente publicada na Secretaria do 

Juízo (de n. 16, conforme atualização até 02/04/2018, na lista de 

processos não relacionados como prioritários – art. 12 do CPC), 
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considerando que a falta de documentos aptos à revisão contratual, na 

forma pretendida na exordial, CONVERTO O JULGAMENTO EM 

DILIGÊNCIA, para determinar ao réu, no prazo de 15 dias, a exibição do 

contrato de empréstimo anunciado pelo requerente, bem assim os seus 

aditivos/renegociações, sob pena de considerar solvida a obrigação e, de 

conseguinte, ilícita o lançamento do débito noticiado por meio do 

documento Id. 5787764. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021882-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL TARUMA LTDA - EPP (EXECUTADO)

HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021882-02.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 68.913,43; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: COMERCIAL TARUMA LTDA - 

EPP, HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA Vistos. Recebo a emenda à inicial de 

ID: 9371221. Intimo o exequente para em 15 dias, comprovar o 

recolhimento das diligências do Sr. Meirinho, com fito de citar os 

devedores, observando, que no caso de execução não se fala neste ato 

via AR. Cumprido, proceda como abaixo segue. Citem-se os executados, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagarem o débito em 

03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de 

Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-os, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a 

possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de abril de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023976-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO BORGES ADVOGADOS S/C (EXECUTADO)

ADRIANO JOSE BORGES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023976-54.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 411.927,40; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: ADRIANO BORGES ADVOGADOS 

S/C, ADRIANO JOSE BORGES SILVA Vistos. Intimo o exequente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, 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. Citem-se os 

executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no 

mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de abril de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024182-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DOMINGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024182-34.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 15.931,98; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: FABIANO DOMINGUES DA SILVA 

Vistos. Intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, 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. Cite-se o executado, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob 

pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-o, na forma prevista no artigo 829 

do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade do executado 

reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 
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causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de 

abril de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023897-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLEN SPAGNOL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023897-41.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 112.424,48; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: CAROLEN SPAGNOL 

Vistos. Cite-se a executada, expedindo-se o mandado de citação e 

penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora dos bens indicados no ID: 

9265531 - Pág. 5e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando-a, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste 

no mandado a possibilidade de a executada reconhecer a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de abril de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000259-42.2018.8.11.0041

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:

MOHAMAD KHALIL HALLAK (EXECUTADO)

HOTEL ALMANARA LTDA - EPP (EXECUTADO)

MOHAMAD HUSSEIN HALLAK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000259-42.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 25.241,95; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: HOTEL ALMANARA LTDA - EPP, 

MOHAMAD HUSSEIN HALLAK, MOHAMAD KHALIL HALLAK Vistos. 

Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, 

para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve 

o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no 

mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC. Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, 

devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” 

constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Citem-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de abril de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002350-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002350-08.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 26.667,83; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Parte Ré: REQUERIDO: MARCOS ANTONIO DE 

OLIVEIRA Vistos. Compulsando os autos, constato a ausência de 

diligencia para o senhor oficial de justiça, assim sendo intimo o requerente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, intimo o requerente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 02/2017– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo CHREVOLET PRISMA, placa: AYS8260 

(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 
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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 REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS 

MORATÓRIOS CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias 

da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de 

abril de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036861-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONY SANTANA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036861-66.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 61.564,62; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CNF - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. Parte Ré: 

EXECUTADO: RONY SANTANA DA COSTA Vistos. Indefiro o arresto on 

line, antes das medidas necessárias para citação da parte devedora. No 

mais, cite-se o executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, 

para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder a 

penhora de bens para garantia do valor em aberto e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-os, na forma 

prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade de 

os executados reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do 

valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de abril de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035774-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO JOAO DA SILVA 34659471187 (EXECUTADO)

MAURILIO JOAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035774-75.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 5.010,26; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A Parte Ré: 

EXECUTADO: MAURILIO JOAO DA SILVA 34659471187, MAURILIO JOAO 

DA SILVA Vistos. Intimo o exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, 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. Cite-se o executado, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob 

pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-o, na forma prevista no artigo 829 

do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade do executado 

reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 
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916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de 

abril de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019146-45.2016.8.11.0041

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:

ELIENE PRADO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019146-45.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 30.820,65; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: ELIENE 

PRADO SILVA Vistos. 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. 

4530967, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito concernente 

à baixa 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. 

Outrossim, intimo o autor para esclarecer a razão de ter interposto após 

esta ação, protocolar outra em 31.05.2017 com a mesma finalidade, sem 

amparo jurídico para tal comportamento, observando, que conforme o 

caso será aplicada a multa de 20% do valor da causa em favor do Estado 

nos termos do artigo 77 do CPC., bem como, encaminhamento de cópia ao 

MP e OAB tendo em vista o reiterado comportamento antijurídico e com fito 

de escolha do juiz natural. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de abril de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005157-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VIEIRA ROSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA OAB - MT17858/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: 1005157-35.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 200.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ROGERIO VIEIRA ROSSI Parte 

Ré: RÉU: BANCO PAN S.A. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ROGÉRIO VIEIRA ROSSI em face de 

BANCO PAN S/A, todos qualificados nos autos em referência, relatando o 

autor que renegociou com o requerido a quitação de outros três contratos 

de empréstimo consignado, o primeiro de 83 parcelas de R$ 372,91 (valor 

para quitação em R$ 23.213,64), o segundo de 46 parcelas de R$ 200,00 

(valor para quitação em R$ 6.900,00) e o terceiro de 47 parcelas de R$ 

200,00 (valor para quitação em R$ 7.050,00), correspondendo à soma de 

R$ 37.163,64, além do reembolso (crédito) no valor de R$ 9.290,91, 

somando o empréstimo em R$ 46.454,55, tudo mediante a aplicação de 

1,25% de juros mensal e 15% de juros anuais. Afirma ter encaminhado 

pelos correios o contrato preenchido na forma em que contratado 

verbalmente, sendo ajustado que as prestações seriam de 

aproximadamente R$ 700,00, todavia em seu holerite foi surpreendido com 

o débito de R$ 1.400,00 em 96 parcelas, o que corresponde ao total de R$ 

134.400,00. Por arguir a ilegalidade do negócio jurídico cobrado, ante a 

ausência de requisito de validade, bem como tratando-se de valor que 

ultrapassa o limite legal permitido em lei, pretende por meio desta ação a 

restituição em dobro do que foi pago indevidamente e também do cobrado 

de forma indevida, recebimento de indenização por danos morais, 

inversão do ônus da prova e em tutela de urgência a suspensão do débito 

mensal das prestações consignadas em sua folha de pagamento até 

descobrir o real valor a ser cobrado, bem assim a abstenção de anotação 

em cadastros de inadimplentes, afirmando na emenda da inicial (Id. 

6678503) ser incontroversa a parcela mensal de R$ 700,00, e, ao final, a 

procedência da ação, com a concessão das benesses da assistência 

judiciária e a condenação da parte adversa ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 

200.000,00 e acostou documentos. Na decisão Id. 6033088 foi concedida 

a assistência judiciária e facultada a emenda da inicial, quanto ao pleito de 

exibição de documentos e a quantificação do valor incontroverso, sendo 

pelo requerente apresentada a emenda Id. 6678503. Na decisão Id. 

9435697 foi parcialmente concedida a tutela antecipada, para determinar a 

limitação dos descontos em R$ 700,00, com a ordem de exibição dos 

contratos e designada audiência. Audiência realizada (Id. 10354786), sem 

êxito na composição entre as partes. O réu foi citado (Id. 9735912) e em 

contestação Id. 10637885 aduz que o contrato 710141280-2 não se trata 

de portabilidade ou compra de dívida, mas sim trata-se de contrato de 

empréstimo normal, e o valor total foi liberado ao cliente nos moldes do que 

fora acordado entre as partes, sendo adotadas todas as providências 

pertinentes, visando a lisura na contratação; que foi efetuada a liberação 

de R$ 46.354,47, já levantados pelo autor, encontrando-se assinalado no 

contrato a opção “novo empréstimo”. Em atenção ao princípio da 

eventualidade, acaso entenda que houve fraude de terceiro, alega que 

não pode ser responsabilizado. Refuta a existência de danos materiais, o 

mesmo se falando quanto aos danos morais, não estão caracterizados os 

pressupostos da responsabilidade civil, contudo, no caso de condenação, 

seja o valor fixado mediante a utilização de parâmetros razoáveis; não se 

aplica a inversão do ônus da prova. Ao final, pleiteia pela improcedência 

da ação, condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da 

sucumbência. Impugnação à contestação Id. 10982976, discorrendo que o 

documento foi adulterado e que há divergências, já que alegou ter sido 

contratado o valor de R$ 46.454,55, enquanto por meio do documento Id. 

10637904 é apontado o valor de R$ 49.708,93. É o relatório. Decido. Por 

observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras 

provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Pretende o autor, por meio desta ação, o recebimento 

de indenização decorrente de os atos perpetrados pela instituição 

financeira, ao afirmar ter sido ludibriado, já que embora tenha acordado a 

renegociação de seus débitos pretéritos, para pagamento das 

mensalidades no mesmo valor, foi surpreendido com a cobrança do dobro 

do que anteriormente pagava. Ao se ter em vista a documentação 

encartada, por meio da decisão Id. 9435697 foram deferidos os pedidos 

firmados em tutela de urgência, nos seguintes termos: “Pretende o autor, 

por meio desta ação, a concessão de tutela de urgência para suspender o 

débito mensal das prestações consignadas em sua folha de pagamento 

até descobrir o real valor a ser cobrado, enquanto na emenda da inicial, 

afirmou ser incontroversa a parcela mensal de R$ 700,00. Prefacialmente, 

destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do 

CPC/2015, 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 (Nery 

conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 
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452)” in Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., 

atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). 

No caso dos autos, relata autor que renegociou com o requerido a 

quitação de outros três contratos de empréstimo consignado, o primeiro de 

83 parcelas de R$ 372,91 (valor para quitação em R$ 23.213,64), o 

segundo de 46 parcelas de R$ 200,00 (valor para quitação em R$ 

6.900,00) e o terceiro de 47 parcelas de R$ 200,00 (valor para quitação 

em R$ 7.050,00), correspondendo à soma de R$ 37.163,64, além do 

reembolso (crédito) no valor de R$ 9.290,91, somando o empréstimo em 

R$ 46.454,55, tudo mediante a aplicação de 1,25% de juros mensal e 15% 

de juros anuais. Relata ter encaminhado pelos correios o contrato 

preenchido na forma em que contratada verbalmente, sendo ajustado que 

as prestações seriam de aproximadamente R$ 700,00, todavia em seu 

holerite foi surpreendido com o débito de R$ 1.400,00 em 96 parcelas, o 

que corresponde ao total de R$ 134.400,00. Desta sorte, observo que a 

probabilidade de seu direito resta, “ab initio”, aclarada, ante a 

demonstração, pelo autor, de ter encaminhado pelos Correios a cópia do 

contrato devidamente preenchido, salvo melhor juízo, na forma em que 

ajustado pelas partes, revelando-se manifesto o prejuízo advindo da 

transação, nos moldes em que perpetrados pela instituição financeira, já 

que a soma do valor debitado mensalmente difere em muito do ajuste 

inicialmente firmado. Já o perigo de dano resta caracterizado ante o 

prejuízo mensal suportado pelo autor por todo este interregno. Feitas 

essas considerações, entendo por bem CONCEDER PARCIALMENTE A 

TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA, para determinar à instituição financeira 

a limitação dos descontos mensais ao patamar de R$ 700,00, até 

julgamento final. Da mesma sorte, determino à instituição financeira a 

exibição, com a contestação, da cópia do contrato atualmente utilizado 

para amparar as cobranças mensais de R$ 1.400,00, já que se por um 

lado o autor demonstrou, por meio dos documentos Id. 4932689 a Id. 

4932720 qual seria a via contratada e enviada pelos correios, ao Banco 

incumbe o ônus da prova quanto ao débito em montante diverso do exibido 

pelo requerente.” Todavia, com a contestação é possível verificar que o 

requerido demonstrou que o autor assinou contratos em branco 

(documentos Id. 10637896, Pág. 2 a 4) e, quanto ao ponto, cumpre 

ressaltar que tal fato não o exime da responsabilidade decorrente de seu 

ato, pois essa assertiva não nulifica o contrato, e sim, ainda que 

tacitamente, confere ao credor poderes para preenchê-lo, tornando-se 

responsável pelas consequências advindas deste ato. Deste modo, 

prevalecem os dados preenchidos no contrato Id. 10637896 – Pág. 11 a 

14. Sendo assim, mantida a relação de coincidência com o negócio jurídico 

que o originou, por restar caracterizada a Teoria do Mandato, com a ciente 

outorga de mandato tácito. Nessa vertente, a remansosa orientação 

jurisprudencial pátria: “AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - 

INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO ASSINADO EM 

BRANCO - MANDATO TÁCITO - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ABUSO EM CONTRATOS FINDOS - FALTA DE 

COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO. A pessoa jurídica 

que capta recursos no mercado financeiro para incrementar atividade 

econômica, não é considerada como destinatária final do serviço ou 

produto, sendo inaplicáveis ao contrato as normas do Código de Defesa 

do Consumidor. Embora não seja prática recomendável, o contrato 

assinado em branco não é nulo de pleno direito, devendo ser entendido 

como verdadeiro mandato tácito à instituição financeira para o seu 

preenchimento. Não comprovados os abusos cometidos pela instituição 

financeira nos contratos que deram azo à celebração de confissão de 

dívida, não pode intervir o Poder Judiciário”. (TJMG, Apelação Cível n° 

1.0439.04.030453-7/001, 16ª Câmara Cível, Des. Rel. Sebastião Pereira de 

Souza). “REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO 

DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO DA 

AUTORA. [...] ALEGADA ASSINATURA EM BRANCO DE CONTRATO E DE 

SEU POSTERIOR PREENCHIMENTO - ABUSIVIDADE INOCORRENTE - 

PROCEDIMENTO QUE IMPLICA MERA OUTORGA DE PODERES. Consoante 

entendimento consolidado neste Tribunal, erige-se desarrazoado falar em 

preenchimento posterior de contrato assinado antecipadamente em 

branco, pois quem apõe sua chancela em documento a ser 

complementado ulteriormente, manifesta, desde logo, aquiescência com os 

termos que nele venham a ser consignados”. (TJSC - Apelações Cíveis 

ns. 2007.012022-4 e 2007.012023-1, da Capital, rel. Des. Subst. Robson 

Luz Varella, j. 12-4-2010). “Alienação fiduciária. Busca e apreensão. 

Contrato assinado em branco. Ilegalidade inexistente. Contratos impressos 

com lacunas a serem preenchidas não são descaracterizados pela mera 

alegação de terem sido assinados em branco, pois, admite-se a outorga 

ao credor para preenchimento daquilo que avençado pelas partes. 

Inexistindo prova de erronia ou má-fé no preenchimento, não se desnatura 

o pacto. Ademais, quando cumprido em parte pela parte que alega a 

nulidade. A impossibilidade financeira não é argumento para se isentar da 

obrigação assumida. Recurso não provido”. (TJSP - APL 

9102237522006826 SP 9102237-52.2006.8.26.0000 - Relator(a): Júlio 

Vidal - Julgamento: 24/05/2011 - Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito 

Privado Publicação: 30/05/2011). Feitas essas considerações, sem ensejo 

na pretensão aventada na peça vestibular, cabendo a incidência de todos 

os encargos na forma em que contratados. Aliado a tal fato, tem-se ainda 

que, como demonstrado por meio do documento Id. 10637904, na data de 

06/05/2016 ocorreu o depósito do integral valor contratado, de R$ 

49.708,93, em sua conta corrente na Caixa Econômica Federal e, sobre tal 

assertiva, limitou-se o autor em alegar que o valor diverge do anunciado 

na peça de defesa, sem, no entanto refutar a existência de tal depósito. 

De conseguinte, não se fala em dano moral ou material, não 

caracterizados nos autos, outra solução não restando senão a 

improcedência da ação, com a revogação da tutela de urgência 

concedida. No que tange a limitação em 30% de sua verba salarial, esta 

tese se funda na ilegalidade do contrato, alegação afastada pela 

sentença, portanto, além de não constar nos pedidos, ainda, decorre de 

avença devidamente firmada, portanto, não há o que alterar. Pelo exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados por ROGÉRIO VIEIRA ROSSI em face de BANCO PAN 

S/A e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão 

das benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. 

P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002399-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA SANTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID OAB - MT20739/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-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: 1002399-83.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 200.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Ato / Negócio Jurídico]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARILUCIA SANTIN Parte Ré: 

RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 1002399-83.2017.811.0041 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARILUCIA SANTIN em face de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, 

todos qualificados nos autos em referência, relatando a autora que aos 

04/03/2015 firmaram as partes uma Cédula de Crédito Bancário com 

Garantia de Alienação Fiduciária n. 2015.2002-07, sendo gravado o seu 

imóvel residencial familiar, matrícula 109.966 do CRI de Rondonópolis-MT, 

alegando a abusividade da taxa de juros moratórios de 6% ao mês 

(cláusulas segunda e quarta). Aduz que o bem garantidor não responde 

por qualquer tipo de dívida, na forma da Lei n. 8009/90, por não constar a 

alienação fiduciária nas hipóteses arroladas em seu art. 3º, pugnando pela 

anotação da existência desta ação na matrícula. Posto isso, pleiteia em 

tutela de urgência pela suspensão da alienação fiduciária sobre o bem de 

família, evitando-se os prejuízos decorrentes da consolidação da 

propriedade e, no mérito, a procedência da ação, com a concessão das 
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benesses da assistência judiciária e a condenação da parte adversa ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 200.000,00 e acostou documentos. Na 

decisão Id. 4729546 foi facultada a emenda da inicial, para demonstração 

dos pressupostos para concessão da assistência judiciária e na decisão 

Id. 5778278, após o recolhimento das custas iniciais, foram indeferidos os 

pedidos formulados em tutela antecipada. Desta decisão foi interposto o 

recurso de Agravo de Instrumento n. 1003687-92.2017.811.0000, que 

conforme andamentos processuais lançados no Sistema PJE, foi aos 

06/06/2017 convertido para Agravo Regimental, em sessão de 11/10/2017 

foi desprovido, aos 24/01/2018 não acolhidos os Embargos de Declaração 

e aos 18/04/2018 admitido o Recurso Especial. Audiência realizada (Id. 

8065182), sem êxito na composição entre as partes. O réu foi citado (Id. 

6709981) e em contestação Id. 8338668 aduz que desde a 8ª parcela a 

autora não cumpre com suas obrigações, estando em mora desde 

05.12.2015. Alega que o imóvel foi espontaneamente dado em alienação 

fiduciária, o que implica em renúncia a impenhorabilidade do bem de família, 

sendo confessada a mora da parte, não se falando em pacto de adesão; 

que a não quitação do débito, bem assim a constituição em mora na forma 

da lei, autoriza a consolidação da propriedade; que o art. 51 da Lei 

10.931/04 permite que as obrigações em geral possam ser garantidas, 

inclusive por terceiros, por alienação fiduciária de coisa imóvel; que as 

taxas pactuadas são compatíveis com a média; que não cabe o 

reconhecimento de ofício das nulidades contratuais. Ao final, pleiteia pela 

improcedência da ação, condenando a parte adversa aos ônus 

decorrentes da sucumbência. Por meio do documento Id. 11480900 foi 

certificado o decurso de prazo sem apresentação de impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 

355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Pretende a autora, 

por meio desta ação, a retirada do ônus de alienação fiduciária que recai 

sobre o bem imóvel de sua propriedade, por alegar tratar-se de bem de 

família, protegido por lei. Tem-se, no entanto, que não há de se falar em 

nulidade ou insubsistência do gravame que recai sobre o bem de família, 

incluído nas exceções da Lei 8.009/90, podendo ser conscrito o imóvel 

residencial que foi oferecido em garantia da dívida. O artigo 1º, da Lei n. 

8.009/1990, determina que o imóvel residencial da entidade familiar é 

impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, ressalvadas 

as hipóteses legais. É possível, no entanto, além das exceções legais, que 

a penhora recaia sobre o bem de família na hipótese em que o devedor 

voluntariamente o oferece em garantia de dívida, como se infere do artigo 

3º, II, que possui o seguinte teor: “Art. 3º. A impenhorabilidade é oponível 

em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista 

ou de outra natureza, salvo se movido: II - pelo titular do crédito decorrente 

do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no 

limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo 

contrato;” Há de se ter em vista que, a despeito do firmado na peça 

vestibular, a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

com relação a vedação de penhora sobre bens garantidos por alienação 

fiduciária, refere-se ao caso de tentativa de penhora por terceiros que 

não a própria instituição credora quanto ao pacto de alienação fiduciária, 

ou seja, nos casos em que terceiros, estranhos à relação contratual em 

comento, pretendam a constrição de bem que não pertence ao devedor, já 

que este possui apenas expectativa de direito à futura reversão do bem 

alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do 

valor já quitado, em caso de mora e excussão por parte do credor. Lado 

outro, no caso em tela a própria devedora tenta se imiscuir da garantia que 

ela mesma prestou no contrato em tela, já que ofertado em garantia de 

alienação fiduciária, é válida a constrição judicial, ainda que reconhecida a 

sua natureza de bem de família. Nesse sentido: “EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

IMPENHORABILIDADE. Ao imóvel livremente ofertado pelo devedor como 

garantia em alienação fiduciária, não se aplica a impenhorabilidade do bem 

de família.” (TJMG - Apelação Cível 1.0153.13.012322-4/001, Relator(a): 

Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, 

publicação da súmula em 16/03/2018) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - MÚTUO FINANCEIRO C/C 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL - 

REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DOS DEVEDORES - ALIENAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

FIDUCIÁRIO - NECESSIDADE - PURGAÇÃO DA MORA - POSSIBILIDADE 

ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - 

IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - INAPLICABILIDADE - A simples 

propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora do 

autor (Súmula 380, STJ), o que só ocorre com intervenção meritória 

jurisdicional na avença ou com a garantia do juízo, nas causas que 

versem sobre ajustes de alienação fiduciária de imóveis; - Nos termos do 

procedimento disciplinado nos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, 

constituído o devedor em mora, por meio de notificação pessoal realizada 

pelo competente Registro Imobiliário, é lícito à instituição financeira credora 

promover os atos expropriatórios extrajudiciais do imóvel cuja propriedade 

se consolidou em seu favor; - É pacífica a jurisprudência do STJ, acerca 

da necessidade de prévia intimação pessoal do devedor da realização do 

leilão público extrajudicial em que será alienado o imóvel financiado; - Isso 

porque, conforme orientação também cristalizada no âmbito daquele 

Tribunal Superior, "[o] devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias 

após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, ou a 

qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do 

Decreto-Lei nº 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966 

às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei nº 

9.514/1997." (REsp 1462210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA); - Conforme se depreende da interpretação dos incisos II e V do 

art. 3º, Lei nº 8.009/1990, a impenhorabilidade garantida por esse diploma 

legal não pode ser oposta ao titular do crédito concedido para a própria 

aquisição do im óvel exequendo.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.027864-2/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins , 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2017, publicação da súmula em 

01/11/2017). Se isso não bastasse, destaco ainda que a autora sequer 

apresentou provas, eminentemente documental, de que o bem em comento 

é o único em seu nome, não havendo, pois, a demonstração de se tratar 

de bem de família, como alegado. Desta sorte, considerando a confessada 

mora da requerente no pagamento do ajuste, sem pedido de revisão de 

cláusulas contratuais, aliado ao fato de que, em decorrência de sua 

inadimplência, bem assim da negativa da tutela antecipada concedida outra 

solução não resta senão a improcedência da ação. Pelo exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados por MARILUCIA SANTIN em face de COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E 

EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, e 

condeno a autora 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030861-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RM - REDE MATOGROSSENSE DE COMUNICACAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1030861-50.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 50.623,31; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

Parte Ré: REQUERIDO: RM - REDE MATOGROSSENSE DE COMUNICACAO 

LTDA - EPP Vistos. 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". 
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Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição (ID. 

11213223), JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. OUTROSSIM, 

intimo o autor para em 15 dias esclarecer a razão de interpor duas ações 

no mesmo dia 02/10/2017, sendo a outra em trâmite na 2ª VEDB - 

1030859-80-2017, na qual inclusive houve a busca e apreensão do bem 

em 20/12/2017 com sentença de consolidação em 26/02/2018, 

evidenciando a burla ao juízo natural, sendo o caso de aplicação da multa 

do artigo 77 do CPC., além de cópia ao MP e OAB. No mais, constato que 

não foi recolhida as custas processuais, motivo pelo qual, intimo o 

requerente para solvê-las no prazo acima. DESCUMPRIDO, proceda o Sr. 

Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o 

recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de abril de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035843-10.2017.8.11.0041

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:

GESIVAL JOSE RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035843-10.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 11.056,38; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: 

GESIVAL JOSE RODRIGUES Vistos. 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 10955289, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito 

concernente à baixa 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. No mais, constato que não foi recolhida as custas 

processuais, motivo pelo qual, intimo o requerente para solvê-las em 15 

dias. DESCUMPRIDO, proceda o Sr. Gestor nos moldes das orientações da 

CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu crédito, com as devidas 

anotações. Ante a renúncia de prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de abril de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1005791-31.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO

EXECUTADO: ALINEIA ZOZOMAZORE DUARTE

CITANDO: ALINEIA ZOZOMAZORE DUARTE, CPF 700.353.501-72

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/02/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 36.469,83

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Eu, , digitei

Cuiabá - MT, 20 de abril de 2018.Assinado digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 1006522-90.2018.8.11.0041 (PJE)

ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 RÉ: VALTUIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

CITANDO(A,S): VALTUIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, CPF 036.047.796-85

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 94.471,77

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição, para, no prazo de dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar a integridade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da 

lei n. 10.391/04). Deverá ainda, querendo, apresentar resposta, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, sob 

pena de serem considerados verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Este edital 

tem também, por finalidade, INTIMAR A PARTE REQUERIDA da apreensão 

do veículo, objeto da ação, qual seja, UM VEÍCULO marca FORD, modelo 

RANGER CD XLS 4X4 2.2 AT DIES. 4P, ano 2017/2018, chassi 

8AFAR23NXJJ046923, cor BRANCO, VEICULO AINDA NÃO REGISTRADO 

NO DETRAN/MT.

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 20 de abril de 2018. Assinado digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1018474-03.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

PARTE RÉ: GRUPO Z2 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ELETRO 

ELETRONICO LTDA ME e MICHELE COZZOLINO JUNIOR

CITANDO(A,S): GRUPO Z2 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ELETRO 

ELETRONICO LTDA ME, CNPJ 05.357.399/0001-86 e MICHELE COZZOLINO 

JUNIOR, CPF 836.555.061-04

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/06/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 78.160,96

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. Não havendo 

resposta no prazo especificado será decretada a revelia com nomeação 

de Curador Especial.

RESUMO DA INICIAL: "As partes celebraram um contrato de Abertura de 

Crédito aonde foi concedido um crédito, entretanto o requerido não honrou 

com o pagamento conforme contrato, houve tentativa recebimento do 
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débito porem restou infrutífera, não restando outra alternativa a não ser 

ajuizar a presente ação".

DESPACHO: Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte dias, 

constando além das advertências do procedimento, também, que a falta de 

resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador Especial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20.04.18

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2018. Assinado digitalemnte.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000749-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

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:

RAPHAEL MOHR LEMES (EXECUTADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008282-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA CORREA MAYOLINO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

20.04.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035941-92.2017.8.11.0041

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)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

VERDURAO E MERCEARIA 2 IRMAOS EIRELI ME - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009259-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIANE SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

 

Vistos, etc. Analisando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de 

autorizar a consignação para exclusão de mora, diante da falta do 

requisito essencial, ou seja, recusa do requerido em receber o que lhe é 

devido. Os fatos lançados na inicial, não induz a veracidade de plano, 

sendo indispensável a resposta do requerido. Entretanto, faculto o 

depósito, sem excluir a mora relacionada ao débito até resposta do 

requerido. Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o 

ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de 

avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se 

Cuiabá, 20.04.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005368-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUMBER INTERMEDIACOES DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

20.04.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009823-45.2018.8.11.0041

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)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE LIMA GOMES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

GENILTO ADENALDO NOGUEIRA (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: 1002584-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (RÉU)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (RÉU)

VALDIR RUELIS (RÉU)

OBED RUELIS (RÉU)

 

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: 1024567-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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KELEN SEBASTIANA ALVES PINHEIRO ANTUNES (EXECUTADO)

CASA DOS COLCHOES COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

DULCINA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

 

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: 1003927-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009671-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037503-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERTH BARBALHO ZANDOMENICO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 433.670.549-68 (PROCURADOR)

 

Vistos, etc.Intime-se o autor para pagar a condenação em quinze dias, 

sob pena de multa de dez por cento e penhora.Havendo pagamento, diga 

o credor. Ao contrário, aplico a multa de dez por cento e fixo honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, 

defiro a penhora on line, devendo ser apresentado demonstrativo de 

débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos para efetivação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23.04.18 Milena Salgueiro, assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010587-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSBRASIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010560-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENNO VINICIUS SILVA EREGIPE (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo, 

bem como ACOSTAR O CONTRATO QUE CONSTA O BEM INDICADO NA 

INICIAL COMO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036935-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BERTAO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Faculto ao credor o levantamento do valor penhorado. 

Expeça-se alvará. Após, deverá indicar outros bens passíveis de 

penhora. Cumpra-se. Cuiabá, 23.04.18.Milena Salgueiro, assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016106-55.2016.8.11.0041

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:

LUCIA MARIA VALE DE AMORIM (REQUERIDO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão 

ACOLHENDO EM PARTE as pretensões com fundamento no que dispõe o 

artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, 

devendo em caso de inadimplência fazer incidir tão somente, o INPC como 

índice de correção monetária, juros de moratórios de 1% ao mês ou fração 

e multa moratória de 2%(dois por cento). Declaro consolidado nas mãos 

do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado, com prestação de contas em vinte dias, após a 

venda do bem. Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está 

autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos 

autos os títulos a eles trazidos. Considerando que o autor decaiu da parte 

mínima, condeno a parte requerida nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados 

a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, intime-se o requerido para 

pagar a condenação em quinze dias, sob pena de penhora e multa de dez 

por cento. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19.04.18. Suzana N.Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038733-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)
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RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR JOSE BISPO FILHO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Decorrido o prazo de quinze dias do trânsito em julgado da 

sentença, certifique-se sobre pagamento da condenação. Havendo 

pagamento, diga o credor. Ao contrário, aplico a multa de dez por cento e 

fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito. 

Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos 

para efetivação. Cumpra-se. Cuiabá, 23.04.18 Milena Salgueiro, 

assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007404-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER MOURA GOMES (EXECUTADO)

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023072-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWANILSON GODOY DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006955-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Vistos, etc. No processo executivo não existe mais a figura de nomeação 

de bens à penhora. Entretanto, intime-se o credor para manifestar 

interesse na penhora dos bens indicados nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 

20.04.18 Milena Salgueiro, assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011349-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA PEIXOTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação dos autos, pois a certidão de óbito 

da parte requerida não é prova de parentesco com os informantes ali 

constantes. Cumpra-se. Cuiabá, 23.04.18 Milena Salgueiro, assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005386-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE MACEDO SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos.Cumpra-se. Cuiabá, 23.04.18 Milena Salgueiro, assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006096-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

PEDRO XAVIER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LIMPARHTEC SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

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: 1002951-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DE SOUZA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se.Cuiabá, 23.04.18. Milena Salgueiro, assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008727-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (EXECUTADO)

TEODORO VILLAFANE MORENO (EXECUTADO)

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA 

(EXECUTADO)

TERRA SELVAGEM GOLFE CLUBE LTDA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23.04.18 Milena Salgueiro, assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005630-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOCENCIA PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23.04.18 Milena Salgueiro, 

assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022248-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO GUENO LTDA - EPP (EXECUTADO)

DINOMERCIO LEOCIR GUENO (EXECUTADO)

DENIMERCIO LOACYR GUENO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a conta novamente indicada ao id.12650466 não 

corresponde a conta do exequente, assim, por ordem verbal da MM Juíza 

Dra Rita Soraya Tolentino de Barros, faço expedir novamente intimação 

para o autor indicar número de conta do Banco do Brasil ou do advogado 

com poderes para levantamento, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027764-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

CATRE TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Assim, deverá o autor, no prazo legal, sem prorrogação, providenciar a 

citação do segundo executado. Milena Salgueiro, assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1028841-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA NUNES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23.04.18 Milena 

Salgueiro, assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032746-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES RODOVIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

IMPACTO MATO GROSSO (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011188-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (RÉU)

A A TROMBIM - ME (RÉU)

 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por 

Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no 

que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código 

de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, 

convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida 

no valor de R$ 99.182,89(noventa e nove mil, cento e oitenta e dois reais e 

oitenta e nove centavos), devidamente atualizada a partir da citação 

válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma 

prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do 

ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo. Após, intime-se a parte requerida para pagar a 

condenação no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação de multa de 

dez por cento e expedição de mandado de execução e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1037044-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DA CRUZ E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação Cautelar de Exibição de 

Documentos, com fundamento no que dispõe os artigos 485-com Pedido 

de Liminar I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e 

ACOLHO o pedido inicial, tornando em definitivo a liminar concedida, no 

sentido de determinar que as partes requeridas exibam todos documentos 

ditados na inicial, como os contratos, empréstimos e extratos, referentes 

ao CPF da requerente, vez que os extratos apresentados não constam 

todos os períodos de Janeiro de 2012 a Dezembro 2017, no prazo de vinte 

dias, sob pena de busca e apreensão e reputar-se como verdadeiros o 

fatos que seriam provados com os documentos. Expeça-se o 

necessário.Condeno a parte requerida nas custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

atualizados a partir do ajuizamento da ação.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, intime-se a parte 

requerida para cumprir a sentença e pagar a condenação em quinze dias, 

sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado 

de penhora e avaliação.P. R. I.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000831-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODINEY DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA GALENO OAB - MT13936/O (ADVOGADO)
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Vistos, etc. Em face da certidão, desentranhe-se contestação ofertada, 

entregando-a ao Signatário mediante termos nos autos. Intime-se o 

meirinho para acostar o mandado nos autos devidamente cumprido, pois 

não consta o auto de apreensão e tão pouco certidão de citação. Após, 

decorrido o prazo de resposta, certifique-se sobre pagamento ou 

resposta. Em seguida, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.04.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007200-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PODEROSO DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

 

Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos acostados aos autos, 

no prazo da lei. Suzana N. Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009975-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Vistos, etc. Em face da postulação do autor, remetam os autos ao arquivo 

por um ano, com suspensão do prazo prescricional. Não havendo 

manifestação, passará a decorrer o prazo prescricional. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  2 0 . 0 4 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002614-25.2018.8.11.0041

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:

LUCAS EDUARDO MARTINS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal de 05 (cinco) dias. 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006630-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE BARROS E SILVA FILHO (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020188-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025406-07.2017.8.11.0041

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:

CMGM MINERACAO LTDA (RÉU)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (RÉU)

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 886572 Nr: 20958-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA - 

EPP, ANSELMO RONDINA, ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA, 

ODIVALDO DOS SANTOS, ELIETE MARTINS HIRSCH DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para 

providenciar a citação das partes requeridas ANSELMO RONDINA, ELIANE 

JUSTO DE MATOS RONDINA e ODIVALDO DOS SANTOS, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 244110 Nr: 12486-04.2006.811.0041

 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): AMILCAR JOSETTI DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 CERTIDÃO DE ENVIO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA

Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 

10229, com previsão de disponibilização em 04/04/2018, o movimento 

"Decisão->Determinação" de 03/04/2018, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482/MT representando o polo ativo; e DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1 

representando o polo passivo.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXPEDIENTE

Certifico que o movimento "Decisão->Determinação", de 03/04/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10229, de 04/04/2018 e publicado no dia 

05/04/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

representando o polo ativo; e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, representando o polo 

passivo.

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de Dilação.

Certifico, ainda, que procedi a intimação da parte autora para manifestar 

sobre Decurso de Prazo de Dilação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 846342 Nr: 49961-47.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO DO 

BRASIL S.A

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

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - OAB:14.258-A, TAYLISE 

CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverão as partes 

requeridas/apeladas responder o recurso de apelação de fls. 290/303, no 

prazo de Lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 25424 Nr: 5404-92.2001.811.0041

 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): ALEX BONFIM FREIRE, IZABEL CRISTINA DOS 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZÉLIA LOPES MARAN - 

OAB:6372/MT

 NTIMAÇÃO À ADVOGADO: Fica o Advogada Dra. Zélia Lopes Maran, 

inscrito na OAB/MT sob o n. 6372/MT, intimado para devolver os presentes 

autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e outras medidas 

cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida para cópias realizada em 

21-03-2018 e não devolução.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 116617 Nr: 5929-06.2003.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX BONFIM FREIRE, IZABEL CRISTINA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZÉLIA LOPES MARAN - 

OAB:6372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 NTIMAÇÃO À ADVOGADO: Fica o Advogada Dra. Zélia Lopes Maran, 

inscrito na OAB/MT sob o n. 6372/MT, intimado para devolver os presentes 

autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e outras medidas 

cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida para cópias realizada em 

21-03-2018 e não devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 147584 Nr: 2610-93.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 03/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1110243 Nr: 14769-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA, 

DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO À ADVOGADO: Fica o Advogada Dr. Ricardo Augusto 

Bulhões Leite, inscrito na OAB/MT sob o n. 23804/O, intimado para 

devolver os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à 

OAB/MT, e outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga 

rápida para cópias realizada em 03-04-2018 e não devolução.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 816605 Nr: 23039-66.2013.811.0041

 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): MANOEL JUNIOR VICTORETTE DO VALE DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NTIMAÇÃO À ADVOGADO: Fica o Advogada Dr, Jonemar Sayd Pinto 

inscrito na OAB/MT sob o n. 18852, intimado para devolver os presentes 

autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e outras medidas 

cabíveis ao caso, tendo em vista a carga ainda não devolvida realizada em 

09-04-2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 226326 Nr: 33534-53.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - 

POUPEX, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACONIAS GOMES PEREIRA, MARIA 

SELINGARDI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12.750/MT, FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1.585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISLEY GOMES 

PEREIRA - OAB:8865

 NTIMAÇÃO À ADVOGADO: Fica o Advogada Dra. Raphaela Beatriz 

Rispoli Nunes inscrito na OAB/MT sob o n. 19705, intimado para devolver 

os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga ainda não 

devolvida realizada em 20-03-2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 785700 Nr: 39569-82.2012.811.0041

 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): VENTURA AGROPECUARIA MACHADINHO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 
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OAB:12.208-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RICARDO A. DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 NTIMAÇÃO À ADVOGADO: Fica o Advogadao Dr, Eduardo Lopes inscrito 

na OAB/MT sob o n. 12750, intimado para devolver os presentes autos na 

Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e outras medidas cabíveis 

ao caso, tendo em vista a carga ainda não devolvida realizada em 

09-02-2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1015824 Nr: 30040-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AYMORE FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CARLA B. DE SOUZA - 

OAB:, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6.171/MS, THIAGO 

NORONHA BENITO - OAB:11127

 NTIMAÇÃO À ADVOGADO: Fica o Advogada Dra, Jane Rodrigues Barros 

inscrito na OAB/MT sob o n. 13028, intimada para devolver os presentes 

autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e outras medidas 

cabíveis ao caso, tendo em vista a carga ainda não devolvida realizada em 

20-03-2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1090452 Nr: 6309-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igor Yssao Moreira Yamamura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCIO MARQUIORETO - 

OAB:14021, LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:20079/O, MAURÍCIO 

AUDE - OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 NTIMAÇÃO À ADVOGADO: Fica o Advogado Dr, Maurício Aude inscrito 

na OAB/MT sob o n. 4667, intimado para devolver os presentes autos na 

Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e outras medidas cabíveis 

ao caso, tendo em vista a carga ainda não devolvida realizada em 

01-03-2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 924069 Nr: 45919-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM ELIZABETH POLIMENI CALDERARO DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 NTIMAÇÃO À ADVOGADO: Fica o Advogada Dra Denise Alves da Cunha 

inscrito na OAB/MT sob o n. 10.110, intimada para devolver os presentes 

autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e outras medidas 

cabíveis ao caso, tendo em vista a carga ainda não devolvida realizada em 

18-12-2017

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 36297 Nr: 4165-87.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL NEUROLÓGICO DR. EGAS MONIZ 

LTDA, JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS, ESPÓLIO DE PAULO 

BATISTA BARBOSA, TERESINHA IVONE DA CUNHA BARBOSA, JORANI 

BENIRA ASKAR DE SABOIA CAMPOS, ALFREDO LEITE HAGE, NOÉLIA 

MIRANDA MELO HAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8.656/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 NTIMAÇÃO À ADVOGADO: Fica o Advogada Dr, Maurício Ferreira de 

Campos Gonçalves de Paula inscrito na OAB/MT sob o n. 9656, intimado 

para devolver os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à 

OAB/MT, e outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga ainda 

não devolvida realizada em 03-04-2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 444462 Nr: 19539-94.2010.811.0041

 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: SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK LEITE FERREIRA - 

OAB:6952/MT, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se penhora no rosto dos autos, como solicitado às fls.1572/1575.

Em face da anuência da parte credora com o valor depositado à 

fl.1563-verso, tenho por cumprida a obrigação.

Expeça-se alvará em seu favor, abatendo o valor da penhora no rosto dos 

autos de fl.1572, o qual deverá ser disponibilizado no processo ali 

indicado.

Após, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

EMBARGOS DE TERCEIRO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9963-33.2017.811.0041 – CÓDIGO 1215139

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: DANIELLE MORAIS ANTONI MENDONÇA

PARTE RÉQUERIDA: BANCO BRADESCO S.A e CAMPOS VEICULOS LTDA 

ME e ANTONIO CESAR ALVES DUARTE

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Antonio Cesar Alves Duarte, Cpf: 

60393106187, Rg: M6027728 SSP MG

FINALIDADE: PROCEDER À CITAÇÃO DA PARTE RÉ acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo da decisão 

abaixo transcrita e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, querendo, responder à 

ação. Não havendo resposta no prazo especificado será decretada a 

revelia com nomeação de Curador Especial.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte 

dias, constando além das advertências do procedimento, também, que a 

falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador 

Especial. 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 publicado 

na forma da Lei.

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 20 de abril de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestor(a) Judiciário(a)
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3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 955292 Nr: 2725-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE ALMEIDA, ODENIL RODRIGUES 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, AMANDA DE CASTRO BORGES REIS 

- OAB:18866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747/SP

 Vistos.

 Trata-se de Execução de Sentença promovida por DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de ANTONIO CANDIDO 

DE ALMEIDA (fls.87/88).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime os 

Executados na pessoa do Advogado constituído nos autos para que 

efetue o pagamento no valor de R$11.166,88 – montante apontado as fls. 

88/89, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre 

o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do 

CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 155115 Nr: 373-33.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E CONFEITARIA VOVÓ ELZA 

LTDA, SÔNIA MARIA PEDRASSA DE SOUZA TERENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos – certidão fl. 155. Promovida então sua 

intimação por carta com AR fl. 158, para que promovesse o andamento do 

processo, inclusive com a advertência da potencial extinção e 

arquivamento, permaneceu inerte (fl. 160).

É um breve relato. Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo. Assim sendo, anotando 

a inexplicável desídia do Exequente, julgo extinto o presente processo sem 

apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, lII, § 1º, do NCPC.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não triangularização processual

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 17366 Nr: 9124-04.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE PEDRO GILBERTO LOBO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479, 

PEDRO GILBERTO LOBO - OAB:3456/MT, RAFAEL JARA BIGIO - 

OAB:20194/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCELO DALLAMICO - OAB:9.705-A/MT, MÁRCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos.

Com relação a execução de sentença promovida por JULIO TARDIN 

referente aos honorários sucumbenciais (fl. 353) e que Exequente anuiu 

com o pagamento integral da obrigação (fl. 428) nos termos do art. 924, II, 

do CPC, julgo extinta a referida Execução desta obrigação.

Custas finais pelo Executado.

EXPEÇA-SE ALVARÁ conforme postulado pelo Exequente

 (fl.428).

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 768303 Nr: 21186-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO GAMBI DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ JORDÃO - 

OAB:OAB/MT 11.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos – certidão fl. 82. Promovida então sua 

intimação por carta com AR fl 86, para que promovesse o andamento do 

processo, inclusive com a advertência da potencial extinção e 

arquivamento, permaneceu inerte (fl. 87).

É um breve relato. Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo. Assim sendo, anotando 

a inexplicável desídia do Exequente, julgo extinto o presente processo sem 

apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, lII, § 1º, do NCPC.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não triangularização processual

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 12 de abril de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 68618 Nr: 2813-36.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO MÁQUINAS CHIBOLETE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, TATIANA REZEGUE 

DO CARMO COLMAN - OAB:7.196/MT

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXEQUENTE PARA MANIFESTAR DA DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 841393 Nr: 45652-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por CASSIA DE ARAUJO 

SOUZA em face de BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (fls. 63/68).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos para que efetue 

o pagamento no valor de R$ 4.211,42 – montante apontado as fls. 65, em 

quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor 

do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 841393 Nr: 45652-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos JULGO PROCEDENTES os 

Embargos de Terceiro (ID: 905812), determinando a baixa em definitivo da 

restrição judicial junto ao DETRAN/MT sobre o veículo descrito na inicial, e 

ainda CONDENO o Embargado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa nestes 

Embargos, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.

Por consequência, face aos fundamentos alhures articulados, JULGO 

EXTINTA a Ação de Busca e Apreensão (ID: 841393), sem a resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas processuais pagas com a inicial (fls. 26/27).

 REVOGO a liminar concedida na Ação de Busca e Apreensão (fls. 29/30).

Expeça-se ofício ao DETRAN-MT, comunicando o teor desta sentença 

para proceder a baixa na restrição do veículo descrito na inicial.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.

Traslade-se cópia desta sentença para os embargos apensos.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1166617 Nr: 38648-84.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DA CONCEIÇÃO MONTALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM

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

OAB:6.771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:OAB/RJ-160.435

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para rejeitar a 

tese de aumento abusivo do valor das parcelas posta na pretensão inicial 

do Autor.CONDENO o Autor GILMAR DA CONCEIÇÃO MONTALVÃO ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas 

sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se 

em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor 

provar a alteração no estado de hipossuficiência do Autor, nos termos do 

artigo 98, § 3º, do CPC.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na 

distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 746425 Nr: 43636-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEITE DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco), providenciar a juntada aos autos do demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15759 Nr: 221-14.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO CANTARELLA, Saule Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CARVALHO 

FERRO - OAB:13615-B

 considerando o decurso do prazo de suspensão, manifeste o credor em 

cinco dias

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002776-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1002776-54.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA BARBOSA RÉU: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos. 

Trata-se de ação de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR 

promovida por MARIA BARBOSA, em face de CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. Narra a Autora que foi 

surpreendida com a negativação do seu nome por inclusão de débito junto 

a Requerida. No entanto, alega que não efetuou nenhuma compra nos 

valores apresentados pela Requerida. O feito originalmente fora distribuído 

às Varas Cíveis de Feitos Gerais, entretanto, fora declarada a 

incompetência para seu processamento pelo Juízo da 3ª Vara Cível desta 

Capital (ID. 5605932). Pois bem. No caso em análise, observo que a 

presente demanda não tem como objeto o contrato bancário em si, e sim a 

nulidade de ato jurídico. Nesse sentido, em que pese ser a requerida uma 

instituição financeira, a demanda não preenche os requisitos do 

Provimento 004/2008/CM, por se tratar o caso de ação de natureza 

eminentemente civil. Nestes autos, a lide está relacionada à Declaração 

Nulidade de Ato Jurídico e Danos Morais, por cobrança indevida, que, 

segundo a Autora, nunca contraiu com a requerida. Logo, a ação tem 
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natureza meramente indenizatória e civil, e não se submete às regras 

específicas do Direito Bancário, o que afasta o seu processamento e 

julgamento na Vara Especializada, aplicando-se então o § 2º, I, do art.1º, 

do Provimento 004/2008 CM. Nesse sentido está o julgado do Egrégio 

TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO 

BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA 

EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM - 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria 

em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de indenização 

por repetição de indébito, a competência para o processamento é da 

VaraCível.” (CC 59318/2015, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015) Por estas 

razões, nos termos do Páragrafo Único do art. 66, do CPC/2015 suscito ao 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado conflito de competência para que 

seja definido qual Juízo é o competente para processar e julgar a presente 

ação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de abril de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025574-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLEX-MT TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035968-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. TRANSPORTE - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032291-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.O. DE SOUZA SAMPAIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

CHARLES OSMAR DE SOUZA SAMPAIO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009874-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR SCHMIDT (EXECUTADO)

FORTALEZA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1126008 Nr: 21328-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO TRANSPORTES LTDA-ME, TITO LIVIO DA 

SILVA, LIDIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA

 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: FERNANDA PIEPER ESPINOLA 

- OAB:8489/MT, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT

 Vistos etc.I – .....Após realização de penhora constrição “online” de 

valores em contas bancárias do executado, consoante decisão de fls. 56, 

que restou positiva, consoante extrato de fls. 58-v, compareceu o 

executado às fls. 63-A/64 postulando pelo desbloqueio de sua conta 

corrente, argumentando tratar-se o valor penhorado de salário, portanto, 

verba alimentícia, portanto, impenhorável. Apesar dos substanciosos 

argumentos expendidos pelo executado, tenho que seu pedido não 

merece acolhimento. Com efeito, não se fez possível verificar da 

documentação apresentada pelo executado de fls. 65/66, tratar-se o 

montante penhorado de salário.Não tendo o executado comprovado seu 

pedido, seguem depositados os valores junto ao feito.II – Oficie-se à Conta 

Única, determinando a localização e vinculação a estes autos do valor 

penhorado e transferido, encaminhando-se cópia do documento de fl. 

59-v.III – Defiro o pedido do banco vindo à fl. 67.....Assim, analisando as 

particularidades do caso, tenho que merece acolhimento o pedido do 

banco exequente. .........Com efeito, os valores depositados em planos de 

previdência privada não têm natureza alimentar, adquirindo, em vez disso, 

o caráter de poupança ou investimento razão pela qual, entendo, neste 

caso, podem ser penhorados.,,,,,,,Assim, defiro o pedido de fl. 67. E para 

tanto, expeça-se mandado de penhora dos recursos aplicados pelos 

executados na previdência privada do próprio banco credor, uma vez que 

os referidos valores foram ofertados pelos devedores como garantia da 

operação de crédito, objeto do contrato que fundamenta a presente 

execução. Ressalto que deve o Sr. Oficial de Justiça imediatamente à 

penhora efetuar o depósito/transferência dos valores junto à Conta Única, 
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mediante guia de depósito.Intime-se o banco exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento da diligência necessária ao Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 957816 Nr: 3926-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONI MATOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440 MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820679 Nr: 26912-74.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI MATOZO FÉLIX

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 21740 Nr: 13629-04.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EUSTÁQUIO COSSO - 

OAB:4519/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar diligência 

para realização de nova avaliação do imóvel penhorado, comprovando 

nos autos do depósito da referida diligencia em conformidade com o art. 1º 

da Portaria 64/2013/DF (3/9/2013), de acordo com a tabela de diligências 

contida no site do SINDOJUS , no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 423935 Nr: 8183-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TERESA BARROS FIGUEREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:OAB/BA 1141, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 833174 Nr: 38665-28.2013.811.0041

 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: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELLO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1278621 Nr: 1448-72.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO MORADA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANELIZA MAGALHÃES MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO IGNACIO PINHEIRO 

DE MACEDO - OAB:RJ 65.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte autora NÃO encartou o comprovante de 

pagamento de diligência ORIGINAL, APENAS INFORMOU QUE O MESMO 

ENCONTRAVA-SE EM ANEXO, PORÉM VERIFICO QUE O MESMO INEXISTE, 

IMPOSSIBILITANDO o prosseguimento do feito, assim sendo, impulsiono os 

autos para intimar NOVAMENTE 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.: 817324 Nr: 23750-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERLOJA - COOP. ECON. CRÉD MUTUO DOS 

LOJISTAS DO VEST. E CONFECÇÕES DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LEAL FIDELIS DE SOUSA, IVONE FERMINO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 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 

petição de fls. 106, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 453507 Nr: 25276-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. K. DIESEL LTDA-ME, HUMBERTO TAKEO 

KOGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 
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DA SILVA - OAB:8.194-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 quanto 

a petição da Defensoria Pública às fls. 150/152.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 752880 Nr: 4757-14.2012.811.0041

 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: ALAIDE AMALIA POQUIVIQUI, FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002376-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIA DUARTE GUARIM (AUTOR)

H. G. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENICIO FERNANDES E SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1002376-06.2018.8.11.0041 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 do oficial de justiça, 

no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 23 de abril de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006185-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LISBOA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERIVALDO CHAVES DE ALMEIDA (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: 

1006185-04.2018.8.11.0041 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, 23 de abril de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010381-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA ALVES DA SILVA SATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1010381-17.2018.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LAURA CRISTINA ALVES DA SILVA SATO Parte Ré: RÉU: ROGERIO 

RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da 

exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, retificando o valor da 

causa, bem como colacionando aos autos cópia da certidão de 

nascimento da criança, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 19 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010513-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHULYENNE VILANI DA LUZ PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER JEAN PASSOS PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1010513-74.2018.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JHULYENNE VILANI DA LUZ PEREIRA Parte Ré: RÉU: DENNER JEAN 

PASSOS PEREIRA Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com 

fundamento na Lei nº 1060/50. Trata-se de Ação de Partilha de Bem 

Posterior ao Divórvcio, proposta por Jhulyenne Vilani da Luz, em face de 

Denner Jean Passos Pereira, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Cite-se mediante às cautelas e advertências legais. Intime-se o autora, por 

meio de sua ilustre advogada. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010484-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA XAVIER SEJOPOLES (REQUERENTE)

ROLY CLARA XAVIER SEJOPOLES (REQUERENTE)

LUCAS MARCELO XAVIER SEJOPOLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1010484-24.2018.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROLY CLARA XAVIER SEJOPOLES, LUCAS MARCELO 

XAVIER SEJOPOLES, RENATA XAVIER SEJOPOLES Parte Ré: Vistos etc. 

Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) 

dias, comprovando nos autos a condição da autora Roly Clara Xavier de 

dependente do falecido, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1285683 Nr: 3486-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MWLDS, JLDS, CDSLDS, LYLDS, JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - 

OAB:17868/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 PARTE AUTORA, para, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1241441 Nr: 18537-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSB, LDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 5.880A

 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, para, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 844878 Nr: 48664-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO VAGNER 

RODRIGUES MARTINS - OAB:OAB/PA 21.422

 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 requerida, para, NO PRAZO DE 10 

(dez) DIAS, querendo apresentar as alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1133505 Nr: 24390-69.2016.811.0041

 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: CDA, LNDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:3 VEZES COM INTERVALO DE 10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Emelyn Zanella, Estagiária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juízo da 1.ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá

Processo n. 24390-69.2016.811.0041

Ação: Curatela Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento 

no art. 98 do NCPC. Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, 

II). Nomeio como Curador Provisório de Luciana Nunes de Arruda Souza, 

mediante compromisso, seu irmão, Carlos de Arruda, para acompanhar 

todos os termos do processo.

Cite-se e intime-se a curatelada para comparecer perante este Juízo no 

dia 29 de agosto de 2016 às 15:00 horas, para ser entrevistada, conforme 

art. 751 do NCPC. No ato da citação, o ilustre oficial de justiça deverá 

informar se a curatelada encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Com as informações, conclusos. Conste do mandado 

que a mesma poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a 

realização da entrevista (art.752 NCPC). Oficie-se o INSS, para que em 10 

(dez) dias, informe este Juízo se a interditada recebe algum benefício 

previdenciário. Em caso positivo, que seja remetida cópia do prontuário e 

laudo médico, para ser juntado a estes autos. Como medida de celeridade 

e economia processual, sirva cópia da presente como mandado de citação 

e intimação da curatelada. Notifique-se o digno Parquet. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de julho de 2016. Gilperes Fernandes da Silva, 

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1161412 Nr: 36532-08.2016.811.0041

 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: MMP, MMP, MMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIO MARQUES DO ROSARIO 

FILHO - OAB:14.145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:3 VEZES COM INTERVALO DE 10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Emelyn Zanella, Estagiária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juízo da 1.ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá

Processo n. 24390-69.2016.811.0041

Ação: Curatela Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento 

no art. 98 do NCPC. Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, 

II). Nomeio como Curador Provisório de Luciana Nunes de Arruda Souza, 

mediante compromisso, seu irmão, Carlos de Arruda, para acompanhar 

todos os termos do processo.

Cite-se e intime-se a curatelada para comparecer perante este Juízo no 

dia 29 de agosto de 2016 às 15:00 horas, para ser entrevistada, conforme 

art. 751 do NCPC. No ato da citação, o ilustre oficial de justiça deverá 

informar se a curatelada encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Com as informações, conclusos. Conste do mandado 

que a mesma poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a 

realização da entrevista (art.752 NCPC). Oficie-se o INSS, para que em 10 

(dez) dias, informe este Juízo se a interditada recebe algum benefício 

previdenciário. Em caso positivo, que seja remetida cópia do prontuário e 

laudo médico, para ser juntado a estes autos. Como medida de celeridade 

e economia processual, sirva cópia da presente como mandado de citação 

e intimação da curatelada. Notifique-se o digno Parquet. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de julho de 2016. Gilperes Fernandes da Silva, 

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 941778 Nr: 55623-55.2014.811.0041

 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: ZDCRO, ZDCR, EDCR, PDCRF, EDEDCR, EDWDCR, 

MCDS, PDLPR, PDLPR, DDLPRM, KDSR, LDLPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPDCR, EDMDLFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11.627, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11722

 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 DAS PARTES, por meio do seu Advogado, para 

comprovar o recolhimento das custas processuais de fls. 144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 896712 Nr: 27428-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVPDS, EMDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/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 DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, bem como, 

da certidão negativa do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1023482 Nr: 33640-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, acerca dos 

documentos de fls. 572/580.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1119979 Nr: 18780-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSP, ASDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN- HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE 

BARROS CORRÊA - OAB:14.271, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - 

OAB:14.049

 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, acerca dos 

documentos de fls.83/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 971738 Nr: 10070-48.2015.811.0041

 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: CHDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - 

OAB:7374-B, LUIZ CORREA DE MELLO NETO - OAB:11.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCINIRA CORREA DE 

FRANÇA - OAB:OAB/MT 13.859

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 103386 Nr: 16393-26.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLDA., KKLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT, LUCI HELENA SOUSA SILVA MONTEIRO - 

OAB:5024, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, procedo à intimação do 

executado na pessoa de seu procurador para, querendo, expressar-se 

nos termos do art. 854, § 2º, do Código de Processo Civil, ante a penhora 

de valores realizada por meio do sistema BACENJUD e RENAJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 408131 Nr: 242-04.2010.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/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 AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 858485 Nr: 437-47.2014.811.0041

 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: ASA, LDP, AKG, CMAV, AAG, JEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMZSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DA SILVA XAVIER 

- OAB:5.267/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 AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

FORMAIS DE PARTILHA, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 998047 Nr: 22616-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDSS, OFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11.637/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHAMANN - OAB:16962, 

WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1007687

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 956027 Nr: 3067-42.2015.811.0041

 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: KMPM, KMK, JPM, KMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ESTEVÃO FERRAZ 
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- OAB:8501

 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 comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar 

osALVARÁS, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1145468 Nr: 29845-15.2016.811.0041

 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: JPS, APDS, FAPS, LPS, LPDS, MBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS

 AUTOS N.º 29845-15.2016.811.0041 – CÓDIGO 1145468

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JULIO PEREIRA SILVA e ANTONIO PEREIRA DA 

SILVA e FRANCISCO ASSIS PEREIRA SILVA e LIDIA PEREIRA SILVA e 

LUCIENE PEREIRA DA SILVA e MARIA BATISTA PEREIRA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/08/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos termos da r. sentença proferida nos autos e 

a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante 

este Juízo, por Julio Pereira Silva, em benefício de sua mãe Maria Batista 

Pereira, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

os documentos de fls. 08/41. A ação fora recebida, através da decisão de 

fls. 42, que nomeou o requerente como curador de Maria Batista Pereira. 

Às fls. 25/28, encontram-se os atestados médicos, comprobatórios da 

incapacidade da beneficiária. Na fase de instrução processual, veio aos 

autos o relatório e estudo psicossocial de fls. 43/44. Termo de audiência 

Às fls. 57/57vº. Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou 

pelo deferimento do pedido de curatela, conforme parecer de fls. 62/62vº. 

É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante 

este Juízo, por Julio Pereira Silva, em benefício de sua mãe Maria Batista 

Pereira, ambas devidamente qualificadas nos autos. A Lei nº 13.146/2015 

– Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere às pessoas 

absolutamente incapazes, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. O douto Ministério Público se fez 

presente em todas as fases processuais e, opinou favoravelmente ao 

deferimento do pedido de curatela, por entender que a tomada de decisão 

apoiada não ser suficiente, em face de Adiles Paludo ser portadora de 

doença neurodegenerativa. O relatório de estudo psicológico comprovou 

que a requente vem cuidando dos interesses da beneficiária e que esta 

necessita de terceira pessoa para gerir os atos de sua vida civil, 

evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva de curatela. 

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de MARIA BATISDTA PEREIRA, 

declarando-a absolutamente incapaz de exercer os atos de natureza 

patrimonial e negocial, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 

13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeio-lhe como 

curadora, sua filha JULIO PEREIRA SILVA. Procedam-se as devidas 

anotações e publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 755 do CPC. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. 

Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 07 de julho de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian. Juíza de Direito. Eu, Rubens Antonio de Campos Filho, 

estagiário, digitei.

 Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1143444 Nr: 28874-30.2016.811.0041

 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: AMN, NBDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de NILSON BENEDITO DO 

NASCIMENTO, declarando-a absolutamente incapaz de exercer os atos de 

natureza patrimonial e negocial, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos 

da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeio-lhe 

como curadora, sua filha ADRIELE MIRANDA NASCIMENTO.Procedam-se 

as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 

755 do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem 

custas.P. R. I. C. Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2017.Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez NelianJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1080714 Nr: 1888-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMVJ, GSDOMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT, ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - OAB:9178-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANA KAROLINA BULHÕES, para devolução dos 

autos nº 1888-39.2016.811.0041, Protocolo 1080714, 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.: 224984 Nr: 893-76.1986.811.0041

 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: LUIZ GONZAGA ARCANJO, GILETE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:23.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO ALMEIDA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 893-76.1986.811.0041, Protocolo 

224984, 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): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 100429 Nr: 894-27.1987.811.0041

 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 DAS GRAÇAS VITÓRIO, ILDA RIBEIRO E SILVA, 
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ACIR BOSCO VITORIO, ARMINDO ALBERTO CURVO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO VITORIO, ANA ANTONIO CURVO 

VITÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT, LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - 

OAB:4625/MT, VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMA DE FÁTIMA 

RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a)VINICIUS FALCAO DE 

ARRUDA a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234 

do CPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 332108 Nr: 3020-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDSM, HMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15.348/MT

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Edval José Moreira Filiação: Benedito Cezino 

Moreira e Rosalia de Almeida Moreira, brasileiro(a), solteiro(a), autônomo, 

Endereço: Rua Benedito de Camargo, Nº 410, Bairro: Jardim Leblon, 

Cidade: Cuiabá-MT

Resumo da Incial:E.F.D.S.M, representada por sua Genitora Helena Maria 

de Souza interpôs ação de Execução de alimentos contra Edivaldo José 

Moreira, requerendo o pagamento do valor de 8.064,32 referente às 

prestações alimentícias devidas nos meses de novembro/2007 a 

setembro/2009 devidamente corrigida, sob pena de prisão.

Decisão/Despacho:Autos 332108Vistos etc. Defiro parcialmente o pedido 

de fls. 165/167. Promova-se pesquisa, junto ao sistema INFOJUD / SIEL, 

visando à obtenção de informações, em relação ao endereço do requerido 

Edval José Moreira, CPF 551.559.521-15. Oficie-se, o douto Ministério do 

Trabalho, requisitando-se informações, em 05 (cinco) dias, 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). Frustrada as buscas acima mencionadas, 

intime-se o executado, por edital, pelo prazo de 20 (vinte dias). Faça 

constar do edital a advertência de que será nomeado curador especial em 

caso de revelia. Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da 

parte ré, nomeio-lhe como curador especial, nos termos do art. 72, II, do 

Código de Processo Civil, à culta Defensora Pública, Drª Gislaine Figueira 

Desto, que deverá ser intimada para apresentar defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob às homenagens deste Juízo. Cumpra-se a decisão de 

fls. 148, com as devidas retificações. Intimem-se. Notifique-se o digno 

Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2017. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian - Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032652-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z. I. B. F. A. (EXEQUENTE)

CRISTINA SILVA BATISTA FRANCA AUAD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA OAB - MT7203/O (ADVOGADO)

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI OAB - MT21401/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FRANCA AUAD JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1032652-54.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: ZANNIE ISADORA BATISTA FRANCA AUAD, 

CRISTINA SILVA BATISTA FRANCA AUAD Parte Ré: EXECUTADO: 

ROBERTO FRANCA AUAD JUNIOR Vistos etc. Em atenção a manifestação 

do id. 12685652 e, como medida de celeridade, determino a utilização do 

sistema BACENJUD, nos termos do art. 854 do CPC, para verificação de 

existência de ativos em nome de ROBERTO FRANCA AUAD JUNIOR - CPF: 

474.142.001-91, devendo o numerário existente ser indisponibilizado, até o 

valor de R$ 1.589,16 (hum mil quinhentos e oitenta e nove reais e 

dezesseis centavos). Proceda-se, ainda, pesquisa junto ao RENAJUD, em 

busca de informações, sobre a existência de veículo registrado em nome 

do executado. Os autos permanecerão em gabinete até que a ordem de 

bloqueio ou a indicação de inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 

004/2007/CGJ). 1- Caso a busca de valores junto ao Sistema BACENJUD 

reste negativa e/ou insuficiente: a) Oficie-se, a Caixa Econômica Federal, 

para que, informe a este juízo, em 05 (cinco) dias, se o requerido 

ROBERTO FRANCA AUAD JUNIOR - CPF: 474.142.001-91, possui saldo 

em conta de FGTS e PIS. Em caso positivo, os valores deverão ser 

transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada aos autos, até o 

limite da dívida, no valor de R$ 1.589,16 (hum mil quinhentos e oitenta e 

nove reais e dezesseis centavos), ou, até o valor remanescente, caso 

haja bloqueio parcial de valores, acima determinado. 2- Caso haja ativos 

financeiros e veículos em nome do executado, servirá como termo de 

penhora, os formulários de detalhamento: a) Intime-se a parte executada, 

na pessoa de seu procurador para, querendo, expressar-se nos termos 

do art. 854, § 2º, do Código de Processo Civil; b) Intime-se a parte 

exequente, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, a respeito da 

penhora e/ou bloqueio; c) Não havendo êxito no bloqueio de ativos 

financeiro ou veículos, intime-se a parte exequente, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias; 3- Em sendo negativa as buscas, bem 

como, a resposta do ofício: a) Expeça-se certidão, para inclusão do nome 

do executado, ROBERTO FRANCA AUAD JUNIOR - CPF: 474.142.001-91, 

RG: 686728-6 SSP/MT, nascimento:13.03.1972, filho de Roberto França 

Auad e Iorlete Conceição França Auad, nos Serviços de Proteção ao 

Crédito, no valor de R$ 1.589,16 (hum mil quinhentos e oitenta e nove reais 

e dezesseis centavos), ou, até o valor remanescente, caso haja bloqueio 

parcial de valores. b) Oficie-se o Cartório de Notas de Cuiabá-MT, 

encaminhando-se certidão da dívida para protesto. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

18 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034956-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LAURA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO NATALE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1034956-26.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: ANA LAURA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA 

Parte Ré: REQUERIDO: MARCO NATALE Vistos etc. Intime-se a parte 

exequente, por meio de seu culto advogado para que, se manifeste, em 05 

(cinco) dias, acerca da petição do id. 12576245. Após, vista ao nobre 

Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de abril de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002489-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAUANY BARROS OLIVEIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER JOSÉ DA CONCEIÇÃO MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002489-57.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: TAUANY BARROS OLIVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: 

KLEBER JOSÉ DA CONCEIÇÃO MARQUES Vistos etc. Intime-se a parte 

exequente, por meio de seu culto advogado, para que, se manifeste, em 

05 (cinco) dias, acerca da justificativa apresentada pelo demandado. 

Após, vista ao douto Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 18 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1034768-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEURIMAR MAIA DA SILVA (REQUERENTE)

NIRLEI DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

MARIONEY DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

NIRMES DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

NEILY DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1034768-33.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: NEURIMAR MAIA DA SILVA, NIRLEI DA SILVA 

MAIA, NEILY DA SILVA MAIA, NIRMES DA SILVA MAIA, MARIONEY DA 

SILVA MAIA Vistos etc. Intime-se a parte autora, por meio de seu culto 

advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca do ofício do 

id. 12771020, requerendo o que de direito. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de 

abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022257-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUSDALVA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR PIRES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1022257-03.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: LUSDALVA PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: 

INVENTARIADO: NADIR PIRES DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, por meio de sua culta advogada, para que, se manifeste, em 05 

(cinco) dias, nos moldes do parecer do digno Ministério Público 

(id.12634947). Após, vista ao nobre Parquet e, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008474-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ROBERTA FIGUEIREDO CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR JUNIOR MAGGI OAB - MT0010840A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO MANNARINO ALVES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1008474-41.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: ELAINE ROBERTA FIGUEIREDO CAMPOS DE 

OLIVEIRA Parte Ré: INVENTARIADO: VITOR HUGO MANNARINO ALVES 

Vistos etc. Acolho o requerimento do id.12788510, pelo que, determino a 

suspensão da presente ação, pelo prazo improrrogável de 06 (seis) 

meses. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora, por 

meio de seu culto advogado, para que, se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do seu interesse no prosseguimento da presente 

ação, requerendo o que de direito, sob pena de extinção. Remeta-se ao 

arquivo provisório, com baixa no relatório mensal. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

19 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007165-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA MARIA PEREIRA CATULE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO)

Divanir Marcelo de Pieri OAB - PR25100-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1007165-48.2018.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: AGDA MARIA PEREIRA CATULE Parte Ré: REQUERIDO: 

JOSE CARLOS DIAS Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração, 

opostos, perante este Juízo (Id. 12532406), por Agda Maria Pereira Catulé, 

em decorrência da decisão de no Id.12363958. Pretende a embargante a 

revisão da decisão proferida, sob à alegação de omissão, quanto ao 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Não assiste razão ao 

inconformismo da embargante, eis que, não há o que se falar em omissão 

deste juízo, tendo em vista que, o pedido fora apreciado e indeferido, nos 

fundamentos já expostos na decisão embargada. Diante do exposto, nos 

termos do art. 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, conheço e nego 

provimento aos embargos declaratórios, mantendo, todos os termos da 

decisão questionada. Outrossim, com base no princípio da efetividade da 

justiça, visando garantir o acesso a autora que, conforme narrado, não 

possui condições, momentaneamente, de arcar com as custas 

processuais, concedo, excepcionalmente, o recolhimento das custas 

processuais ao final do processo, com fundamento no Provimento 

18/2012CGJ, todavia intime-se o ilustre subscritor da exordial, para 

emenda-la, em 15 (quinze) dias, retificando o valor da causa, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de abril de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004777-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CAROLINE GALDINO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1004777-75.2018.8.11.0041. Parte Autora: AUTOR: PAULO HENRIQUE 
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SILVA DE ALMEIDA Parte Ré: RÉU: CLAUDIA CAROLINE GALDINO Vistos 

etc. Trata-se de Pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial, requerido 

por Paulo Henrique Silva de Almeida e Melissa Galdino Almeida, 

representada por sua genitora Cláudia Caroline Galdino, ambos 

devidamente representados nos autos. O acordo realizado entre as 

partes, cujos termos constam no id. 11965920, tem como objeto a fixação 

de pensão alimentícia, em relação à infante, filha em comum – id. 

11965934. A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 11967441, 

que deferiu a gratuidade processual e determinou a colheita do parecer 

Ministerial. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público Estadual se 

manifestou favoravelmente à homologação do acordo, entendendo que 

esteque preserva os interesses da infante – id. 12633196. Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, o acordo 

firmado entre as partes, constante do id. 11965920, com fundamento no 

art. 487, III, letra “b”, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais. Transitada em julgado a presente decisão, 

arquivem-se os autos, procedendo as baixas e anotações de estilo. Sem 

custas. Cuiabá-MT, 19 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006377-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIS BIANCHI (REQUERENTE)

LUCIA MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS OAB - MT19461/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MONTEIRO BIANCHI (REQUERIDO)

LORIANE MONTEIRO BIANCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1006377-34.2018.8.11.0041. Parte Autora: LUCIA MONTEIRO DE SOUZA, 

LORIS BIANCHI Parte Ré: LUCAS MONTEIRO BIANCHI, LORIANE MONTEIRO 

BIANCHI Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos 

perante este Juízo, por Lúcia Monteiro de Souza, em decorrência da 

sentença de id. 12573275. Sustenta a parte embargante, a ocorrência de 

erro material na sentença, notadamente quanto ao nome do falecido 

companheiro da parte requerente. Diante do exposto, nos termos do art. 

1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU 

PROVIMENTO aos embargos declaratórios, para que conste da decisão de 

id. 12573275, visto que nome foi grafado erroneamente: “ Trata-se de 

Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, proposta por 

Lucia Monteiro de Souza, em face de Lucas Monteiro Bianchi e Loriane 

Monteiro Bianchi, herdeiros de Loris Bianchi, falecido na data de 01 de 

janeiro de 2018, devidamente representada nos autos. Alega a parte 

autora, que conviveu em união estável com Loris Bianchi, durante 27 

(vinte e sete) anos, até a data de seu falecimento, em 01 de janeiro de 

2018 – doc. 12211954, sendo que, tiveram 02 (dois) filhos, Lucas Monteiro 

Bianchi, nascido em 16 de fevereiro de 1992 – id. 12212223 e Loriane 

Monteiro Bianchi, nascida em 21 de janeiro de 1997 – id. 12212047”. A 

presente decisão é parte integrante da decisão proferida, ante seu teor 

complementar, devendo permanecer, no mais, todos os termos da decisão 

questionada. P. R.I. C. Cuiabá-MT, 19 de abril de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033842-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO TAQUES OAB - MT0017149A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA SILVA DE ALMEIDA SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1033842-52.2017.8.11.0041 AUTOR: APARECIDO DOS SANTOS RÉU: 

EMILIA SILVA DE ALMEIDA SANTOS Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 29 

de maio de 2018, às 13h30min. Se não houver acordo, a requerida terá, a 

partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à 

ação, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 05.04.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002618-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MAGNO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

RUTH DE MOURA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002618-62.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ROBERTO MAGNO 

RODRIGUES DA SILVA, RUTH DE MOURA ALVES Vistos. Roberto Magno 

Rodrigues da Silva e Ruth de Moura Alves Rodrigues aforaram Ação de 

Divórcio Direto Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo 

conjugal e a homologação do acordo - ID 11650190. É o relatório. D E C I D 

O. Trata-se de pedido de divórcio consensual, direito cujo exercício a 

redação do art. 226, § 6º, da Constituição Federal dispensou de qualquer 

requisito, de modo que pode ser exercido pela simples manifestação de 

vontade dos cônjuges. A certidão de casamento encontra-se acostada 

aos autos. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, para 

desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os requerentes, e 

homologo o acordo constante nos autos, que passa a fazer parte 

integrante e indissociável desta sentença. Entretanto, uma ressalva é 

necessária, esta sentença não está atribuindo ou certificando a 

propriedade dos bens citados, ante a ausência de matrícula, motivo pelo 

qual estão resguardados eventuais direitos de terceiros. A requerente 

voltará a usar o nome de solteira. Por fim, declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Expeça-se 

de imediato o mandado de averbação. Defiro aos postulantes a gratuidade 

da justiça. P. I. C. Cuiabá/MT, 02.04.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007992-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FREITAS QUEIROZ DANTAS (REQUERENTE)

CLAIR JOSE MONTEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONEL PIO DA SILVA OAB - MT13813/O-O (ADVOGADO)

CARLA ANDREIA BATISTA OAB - MT18808/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007992-59.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/[Dissolução]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ALINE FREITAS QUEIROZ DANTAS, CLAIR 

JOSE MONTEIRO JUNIOR Parte Ré: Vistos. Aline Freitas Queiroz Dantas e 

Clair José Monteiro Junior aforaram Ação de Divórcio Direto Consensual 

pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a homologação do 

acordo constante do Id. 12464168. É o relatório. D E C I D O. Trata-se de 

pedido de divórcio consensual, direito cujo exercício da redação do art. 

226, § 6º, da Constituição Federal dispensou de qualquer requisito, de 

modo que pode ser exercido pela simples manifestação de vontade dos 

cônjuges. A certidão de casamento encontra-se acostada aos autos. 

Acordaram quanto ao valor da pensão alimentícia devida aos filhos, bem 

como em relação ao direito de visitas e guarda. A forma de contribuição 

estabelecida de cada requerente, para a criação dos filhos menores, 

dificulta eventual execução, em caso de descumprimento. Entretanto, 
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considerando que não transita em julgado, no sentido material, esta 

questão, podendo ser alterada a qualquer momento, sem no futuro 

revelar-se necessário, entendo possível homologar o pedido. Portanto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, para desconstituir o vínculo 

matrimonial havido entre os requerentes, e homologo o acordo constante 

nos autos, que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença. Impõem-se, entretanto, a ressalva que esta sentença não está 

atribuindo ou certificando a propriedade do bem imóvel citado no item V – 

Partilha de Bens, ante a ausência de documentos e matrícula atualizada, 

motivo pelo qual estão resguardados eventuais direitos de terceiros. A 

requerente continuará com o mesmo nome, face à ausência de alteração 

na certidão de casamento. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, 

nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se de imediato o mandado de averbação. Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as 

cautelas de estilo. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 05.04.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028037-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. S. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1028037-21.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ODIL SOUZA MARQUES 

REQUERIDO: SANDRA MARIA DE SOUZA MARQUES Vistos. Defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 

99, § 2º, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 334, § 4º, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 09 de maio de 2018, às 17h00min. Se não houver 

acordo, a requerida terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 06.03.18. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024082-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA COSTA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JANIO AZEVEDO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1024082-79.2017.8.11.0041 AUTOR: ADRIANA DA COSTA MARQUES 

RÉU: SEBASTIAO JANIO AZEVEDO DOS SANTOS Vistos, Defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Revisão de Alimentos, com 

pedido de antecipação de tutela. Em linhas gerais, pretende a requerente 

revisar os alimentos que foram arbitrados no processo que tramitou na 

Comarca de Bragança-PA, que estabeleceu a obrigação na importância de 

R$ 700,00 (setecentos reais), e reajustada com o índice salarial do 

governo federal. É o necessário à análise e decisão. Quanto ao pedido de 

antecipação de tutela, entendo que não é suficiente demonstrar o aumento 

das despesas do requerente. É necessário saber se o requerido tem 

condições de arcar com algum aumento do valor da pensão, 

principalmente neste caso, porque já consta do próprio acordo, que o 

valor seria automaticamente reajustado, conforme a política do governo 

federal. Nessas condições, entendo que não estão presentes os 

pressupostos legais, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela. 

Designo audiência de conciliação para o dia 05 de junho de 2018, às 

13h30min. Se não houver acordo, o requerido terá, a partir daquela data, o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por intermédio de advogado, 

sob pena de revelia. Expeça-se Carta Precatória para citação. Por 

oportuno, recomendo ao subscritor da inicial que se esmere no sentido de 

evitar a juntada de documentos de "ponta cabeça" e em sentido horizontal, 

pois isso dificulta a verificação dos documentos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 07.03.18. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003520-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. F. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI OAB - MT21401/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003520-15.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/[Dissolução]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: LUCILEI PINHEIRO FERREIRA ATAIDES Parte 

Ré: REQUERIDO: WIRAN ATAIDES DA SILVA Vistos. Lucilei Pinheiro 

Ferreira Ataides e Wiran Ataides da Silva aforaram Ação de Divórcio 

Direto Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e 

a homologação do acordo – Id. 11789346. É o relatório. D E C I D O. 

Trata-se de pedido de divórcio consensual, direito cujo exercício a 

redação do art. 226, § 6º, da Constituição Federal dispensou de qualquer 

requisito, de modo que pode ser exercido pela simples manifestação de 

vontade dos cônjuges. A certidão de casamento encontra-se acostada 

aos autos. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, para 

desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os requerentes. Homologo 

o acordo formulado pelas partes, que passa a fazer parte integrante e 

indissociável desta sentença. A requerente voltará a usar o nome de 

solteira. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final 

com as cautelas de estilo. Expeça-se de imediato o mandado de 

averbação. Defiro aos postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C. 

Cuiabá/MT, 13.04.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 862423 Nr: 3584-81.2014.811.0041

 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: AGFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Requerente: Aparecida Gomes Ferreira 

Silva, Cpf: 24900886882, Rg: 25.198.142-3 SSP SP Filiação: Aurora 

Gomes Ferreira, data de nascimento: 20/12/1971, brasileiro(a), natural de 

Pescador-MG, , do lar, Endereço: Rua Dep. Celso Mendes Quintela, 188, 

Bairro: Santa Izabel, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 898829 Nr: 28937-26.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20.920-O
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 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Representante (requerido): Pedrolina da 

Silva, Cpf: 65539257120, Rg: 1528225-2 SSP MT Filiação: Ana Maria da 

Silva, data de nascimento: 29/07/1973, brasileiro(a), natural de Nobres-MT, 

separado(a) judicialmente, estudante, Endereço: Rua A2, Quadra 18, Casa 

422, Kitinet, Bairro: Nova Esperança I, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da Representante do requerido: Sr.ª Pedrolina da 

Silva, atualmente residindo em lugar incerto e não sabido, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, após o prazo do presente edital, promover o 

regular andamento do processo, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 892174 Nr: 24675-33.2014.811.0041

 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: OND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Requerente: Odiney Nicolino Delgado, Cpf: 

75173824204, Rg: 000647225 SSP MT Filiação: Não Declarado e Maria 

Santana Delgado, data de nascimento: 20/11/1971, brasileiro(a), natural de 

Várzea grande-MT, convivente, eletricista, Endereço: Rua Quatro, Nº 348 - 

Quadra 08, Bairro: Osmar Cabral, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO do Requerente: Odiney Nicolino Delgado, atualmente 

residindo em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, após o prazo do presente edital, promover o regular andamento do 

processo, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 339197 Nr: 9777-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZSDS, ESDS, VSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSC, EJDC, CNS, JBCSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647, ANA LUCIA RICARTE - OAB:4.411/MT, 

JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18.351, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - 

OAB:17016/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, DANIELA FERNANDES - OAB:5991, FABIULA LITIELY 

DA ROSA MORENO - OAB:20.572/O, FRANCINI CORREA DA SILVA - 

OAB:15012/E, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O, MÁRCIA ADELHEID 

NANI - OAB:6657/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT, NORMA AUXILIADORA MAIA HANS - OAB:4.467/MT, 

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - OAB:13873

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar os exequentes para manifestarem acerca da petição e documentos 

apresentados, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167241 Nr: 16847-35.2004.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO, para 

devolução dos autos nº 16847-35.2004.811.0041, Protocolo 167241, 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.: 853147 Nr: 55883-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGB, MEB, LGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17.801/MT, JESSYCA NAGANO BEZERRA - 

OAB:17185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação dos advogados da parte autora da sentença abaixo 

transcrita: Vist Josef Gomes Bezerra e Maria Eliene Bezerra propuseram a 

presente Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela em face de Luzemar 

Gomes Bezerra.A parte autora foi intimada pessoalmente para promover o 

regular andamento do processo, porém não houve manifestação.É o 

relatório.DECIDO.Considerando que a parte requerente foi intimada para 

promover o regular andamento do feito e não houve manifestação, em 

consonância com o parecer Ministerial de fl. 127, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Revogo a liminar de fl. 85.Sem custas e honorários, eis que o 

processo tramita sob o pálio da gratuidade de Justiça.Dê-se vista ao 

Ministério Público.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.P. I. C. 

Cuiabá, MT, 21 de março de 201Sergio Valério Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 154942 Nr: 2093-06.1995.811.0041

 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: GDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PACSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO OURIVES - SAJ - 

UFMT - OAB:0954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM LOURENÇO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 10363-A, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - 

OAB:1896/MT

 Nos termos do art. 431 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria, dou andamento por certidão aos autos para intimar a 

advogada MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA para que efetue a devolução 

do processo no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, 

bem como comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa prevista no artigo art. 234, § 

2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025739-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PALARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO PALARO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILSON PALARO OAB - 055.522.659-04 (CURADOR)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025739-56.2017.8.11.0041 

Visto. Compulsando os autos verifica-se que é noticiado na inicial (Id. 

9525242), o seguinte: "Importante esclarecer que o autor ingressou 

anteriormente com a Ação Revisional de Alimentos, perante a 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, que tramitou sob o nº 

1001069-51.2017.8.11.0041. Contudo o processo fora julgado extinto sem 

resolução do mérito, por não ter trazido, o autor, aos autos documentos 

necessários e indispensáveis para a propositura da ação, relativamente 

ao título que se busca ver revisto: “Via de consequência, JULGO EXTINTA 

a presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento do art. 485, I 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, cumpridas as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação.” Como se vê, houve a 

reapresentação de ação ajuizada anteriormente (mesmo objeto), que foi 

extinta sem julgamento do mérito pelo r. Juízo da 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca. Nesses casos, dispõe o artigo 286, 

II, do Código de Processo Civil, que: “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;” Dessa forma, com a reiteração de ação 

anteriormente ajuizada, e, extinta sem resolução do mérito, está 

configurada a hipótese de dependência prevista na referida ação. Nesse 

sentido, calha revelar, para que não haja dúvida, o entendimento da 

jurisprudência: “...Nos termos do art. 286, II, do CPC/2015, serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza 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 neste Tribunal, mesmo que 

não observado na instância a quo, porque norma cogente.” (TJMG - 

Conflito de Competência n. 1.0000.16.035180-5/002, julgamento em 

29/09/2016). Importa ainda mencionar a interpretação da norma realizada 

pelo douto jurista Humberto Theodoro Júnior que, analisando a mens legis, 

explica que: "A prática que a lei quer evitar é o sucessivo ajuizamento de 

ações iguais à procura de um juiz que defira a medida liminar antes 

denegada." (in Humberto Theodoro Júnior, in "As Novas Reformas do 

Código de Processo Civil ", Editora Forense, Rio de Janeiro, 2006, págs. 

28/9). Diante do exposto, por força do disposto o art. 286, inciso II, do 

Código de Processo Civil, declino a competência para processamento e 

julgamento desta ação ao r. Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, ao qual deve ser imediatamente remetido este 

processo, com as cautelas de estilo, mediante as baixas e anotações 

necessárias. Às providências, com urgência. Intimem-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 23.4.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010000-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON HORACIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINEIA FERREIRA CRUZ OAB - 377.978.161-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010000-09.2018.8.11.0041 

Visto. Verifica-se que a Ação de Interdição, na qual o Sr. Wilson Horácio 

da Cruz foi declarado incapaz, tramitou perante a 1ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta Capital, no Processo. 

34737-98.2015.811.0041 (id. 12729442). Conforme entendimento dos 

tribunais pátrios, a ação de alvará, neste caso, deve ser proposta no 

mesmo juízo em que foi declara a interdição. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REQUERIMENTO DE ALVARÁ PARA A VENDA DE BEM 

DE INCAPAZ – COMPETÊNCIA É DO JUÍZO QUE PROCESSOU A 

INTERDIÇÃO - A competência para a interdição é aquela do domicílio do 

interditando consoante interpretação extensiva do artigo 94, caput do 

Código de Processo Civil, devendo o requerimento de alvará para 

alienação de bem de sua propriedade ser formulado perante o mesmo 

juízo. Tais competências são fixadas com único fundamento: a 

necessidade de proteção dos interesses do incapaz. A alienação faz 

parte da administração dos bens do incapaz, atraindo a competência do 

mesmo órgão em que processada a interdição de forma a facilitar ao juiz a 

fiscalização do exercício da curatela. Negado seguimento ao recurso.” 

(TJRJ. Agravo de Instrumento. 17087-47.2012.8.19.0000. Relator: Desemb. 

Edson Vasconcelos. Publicação: 14/5/2012) Desta forma, nos termos do 

art. 64, §1°, do CPC, declaro a incompetência deste Juízo (Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT), para processar e 

julgar a presente ação, e declino a competência para a Primeira Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT. Promova-se a 

remessa dos autos, via sistema PJE. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá, 23.4.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033618-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO APARECIDO SORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1033618-17.2017.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Atento ao postulado na petição acostada sob 

o Id n. 11207287, considerando o decurso do tempo entre o pedido e sua 

análise (dezembro/2017 e abril/2018), intime-se o Requerente, através de 

seus d. patronos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar seu 

interesse no prosseguimento do feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39461 Nr: 10761-24.1999.811.0041

 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: LMMF, CMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - 

OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CÉSAR GILIOLI, para devolução dos autos nº 

10761-24.1999.811.0041, Protocolo 39461, 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.: 752228 Nr: 4046-09.2012.811.0041

 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: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLADDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO 

ASSUNÇÃO DA SILVA, para devolução dos autos nº 
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4046-09.2012.811.0041, Protocolo 752228, 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): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 920101 Nr: 43507-17.2014.811.0041

 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: MN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJDSS, AAOS, KBLS, CPL, LCMS, MN, 

ICDSM, AJSSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, DOLORES CRUZ ROSELLI - OAB:9528/O/MT

 Vistos, etc...

 Considerando o recurso de apelação interposto pela 

Requerente/recorrente, (fls.194/208), intimem-se os Requeridos/recorridos 

para responderem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010 § 1º do CPC) e 

se houver questões preliminares, nos termos do artigo 1009 § 1º do CPC, 

intime-se a parte recorrente, para manifestar em 15 (quinze) dias, (art. 

1009 § 2º CPC).

 No caso de recurso adesivo, intime-se a Requerente/apelante para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010 § 2º do 

CPC).

 Após, não sendo possível juízo de admissibilidade em primeiro grau, (art. 

1010 § 3º do CPC), com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, mediante as cautelas de estilo e nossas homenagens. 

Às providências.

 Cuiabá, 23 de abril de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1000264-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE BRITO FORTALEZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1000264-64.2018.8.11.0041 Ação: 

Revisional de Alimentos Vistos, etc... Acolho a emenda a inicial, Id n. 

12683072. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por 

M.E.S.B.F.; A.F.S.B.F.; A.D.S.B.F. representados pela sua genitora Cássia 

Adriana Silva Fortaleza, em desfavor de João Paulo de Brito Fortaleza, 

todos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, que a 

representante dos Requerentes e o Requerido entabularam acordo no 

processo de n. 47181-03.2014.811.0041, Cód. 926106, onde este último 

se comprometeu ao pagamento dos alimentos no valor de R$ 240,00 

(duzentos e quarenta reais), que correspondia a 30% (trinta por cento) do 

bolsa auxílio que o Requerido recebia à época na função de estagiário. 

Afirmam que o Requerido tem se esquivado de apresentar seu holerite 

para a comprovação do valor real que recebe a título de remuneração e 

que há três anos o valor pago a título de pensão alimentícia se encontra no 

mesmo patamar, ou seja, R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), para os 

três menores. Informam que, na época em que o acordo foi entabulado, o 

Requerido trabalhava na função de estagiário, recebendo uma bolsa 

auxílio no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), mas que o mesmo desde 

01/08/2016, passou a trabalhar como empregado. Esclarecem que a 

genitora dos Requerentes ingressou com a ação de revisão de alimentos, 

código n. 1012498, que tramitou perante o Juízo da 2ª vara de família e 

sucessões desta Comarca, onde foi deferido o pedido de revisão de 

alimentos e determinada a intimação da empresa empregadora do 

Requerido para que apresentasse os últimos três holerites do Alimentante 

e, ainda, procedesse ao desconto de 30% (trinta por cento) de seus 

rendimentos. No entanto, foi revogada tal decisão pelo Juízo da 2ª vara de 

família e sucessões, pois foi constatado que na referida ação se discutia 

apenas a guarda dos menores. Dessa forma, pedem a majoração do valor 

dos alimentos para 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos e 

vantagens, inclusive 13º salário e FGTS, bem como a expedição de ofício 

ao empregador do Requerido. Instruíram o pedido com documentos. 

Intimados, os Requerentes prestaram os esclarecimentos solicitados no 

despacho de Id n. 11949656 através da petição acostada sob o Id n. 

12157296, e requereram a intimação da empresa empregadora do 

Requerido para que forneça os três últimos holerites do Requerido, bem 

como efetue diretamente de sua folha de pagamento o desconto de 30% 

(trinta por cento) de sua remuneração. Requereram, ainda, o imediato 

pagamento das diferenças não pagas pelo Requerido. Determinada a 

redistribuição dos autos por não haver dependência ao processo de 

Código n. 926106 que tramitou perante este Juízo da 4ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões e se encontra sentenciada e 

arquivada, Id n. 12315630, os autos foram redistribuídos novamente para 

este Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões. É o relatório. 

Decido. Primeiramente, registro que o pedido dos Requerentes para que 

seja efetuado o pagamento da diferença dos alimentos não pagas pelo 

Requerido do real salário recebido por ele nos últimos 24 (vinte e quatro) 

meses, não será possível neste processo, isso porque, os alimentos em 

atraso, anteriores ao ajuizamento da presente ação, deverão ser 

cobrados/executados em ação própria nos valores acordados 

anteriormente entre as partes, caso não tenha havido a 

alteração/majoração do valor dos alimentos em outra ação revisional. Além 

do mais, conforme esclarecido pelos Requerentes a decisão que majorou 

o valor dos alimentos na ação de código n. 1012498, que tramitou perante 

o Juízo da 2ª vara de família e sucessões desta Comarca, foi revogada, 

pois foi constatado que na referida ação se discutia apenas a guarda dos 

menores, Id n. 12157296, pág. 4. No mais, no que tange ao pedido dos 

Requerentes, verifica-se que, de acordo com o artigo 15 da Lei 5.478/68 – 

L.A., a decisão judicial sobre alimentos pode ser a qualquer tempo revista, 

em face da situação financeira dos interessados. Para que possa ser 

concedido o pedido, necessário se faz que seja comprovada a alteração 

das condições financeiras do devedor de pagar os alimentos no patamar 

fixado ou a redução das necessidades do credor. No caso vertente, 

verifica-se que a Requerente mais velha conta com 12 anos e os dois 

mais novos, que são gêmeos, 5 anos de idade, sendo assim, o valor pago 

pelo Requerido a título de alimentos, R$ 240,00 (duzentos e quarenta 

reais), que correspondia a 30% (trinta por cento) do bolsa auxílio que o 

mesmo recebia à época na função de estagiário, não atende 

satisfatoriamente as necessidades dos menores. Dessa forma, constato 

que há possibilidade de acolher o pedido com o fito de garantir aos 

Requerentes, uma adequação dos alimentos à sua realidade, fixando-o em 

valor que lhes proporcionem uma vida condizente com a de seus pais. 

Neste sentido, já decidiram os Tribunais pátrios, senão vejamos: REVISÃO 

DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. REDEFINIÇÃO DO QUANTUM. 

CABIMENTO. 1. A ação de revisão de alimentos é juridicamente possível 

sempre que se verificar a efetiva alteração do binômio 

possibilidade-necessidade, pois ela se destina à redefinição do encargo 

alimentar. Inteligência do art. 1.699 do Código Civil. (...) Recurso provido. 

(Apelação Cível Nº 70039463401, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

24/08/2011) Ante tais argumentos, defiro o pedido, para majorar o valor 

dos alimentos para 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida do 

Requerido, inclusive sobre o 13º salário, com exclusão dos descontos 

obrigatórios (INSS e IRRF) e do desconto sobre o adicional de férias, que 

serão devidos a partir da citação e deverá ser pago mediante desconto 

em folha de pagamento e depositado na conta bancária indicada nos 

autos. Oficie-se para desconto. Solicite-se, ainda, o encaminhamento a 

este Juízo dos três últimos holerites do Requerido, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Considerando que a ação revisional de alimentos deve seguir o 

mesmo procedimento da ação de alimentos (art. 13 da lei 5.478/68), 

designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 07/06/2018 às 14:00 horas. Cite-se o Requerido, observando-se o 

endereço indicado, Id n. 12683072, e intimem-se as partes, a 

representante legal dos Requerentes, via DJE/Sistema, a fim de que 

compareçam na audiência designada acompanhados de seus advogados 

e testemunhas, independente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da representante legal dos Requerentes em extinção e 

arquivamento do processo e a do Requerido em confissão e revelia. Na 
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audiência, se não houver acordo, poderá o Requerido contestar a ação, 

desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, 

à oitiva de testemunhas e à prolação de sentença. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1176149 Nr: 42531-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMB, PMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula da Silva Cardoso - 

OAB:OAB/MT 19774

 Vistos, etc.

Autos nº 1176149

Verifico que o Executado fora preso na data de 15.12.2017, às 14:12 

horas (fls. 42), e que até a presente data não há informação quanto a sua 

liberação, ou não, do Centro de Custódia da Capital.

Desse modo, certifique-se a Senhora Gestora quanto a liberação do 

Executado, uma vez que se trata de processo que merece a prioridade 

devida, pois envolve Interesse de Menor e Réu Preso, que consta, 

inclusive, com tarja preta, conforme estabelece a C.N.G.C.

Vislumbro que a Exequente requer a conversão para o rito de 

expropriação de bens. (fls. 73/73 – verso), e que de acordo com o art. 

530 do Código de Processo Civil, “Não cumprida a obrigação, 

observar-se-á o disposto nos arts. 831 e seguintes”.

Por consequência, REVOGO a decisão que decretou a prisão do 

Executado (fls. 32/33), devendo ser expedido ofícios ao Comando Geral 

da Polícia Militar e à Polinter, a fim de recolher eventuais mandados de 

prisão civil em aberto; e, converto o rito adotado inicialmente para aquele 

previsto no art. 831 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, defiro os pedidos de fls. 73/73 – verso e determino:

i) A pesquisa BACENJUD, da existência de saldos e aplicações 

financeiras em nome do devedor, C.P.F., n.º 912.520.081-04 e R.G., n.º 

1999096-0 (fls. 18). Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

bloqueie-se a importância encontrada e, proceda-se a transferência da 

quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados 

pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 

5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Em seguida, 

intime-se o devedor, na pessoa de seu representante legal, para, 

querendo, apresentar manifestação em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

854, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Na hipótese negativa, faculto 

à exeqüente indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob 

pena de assim não fazendo, dá-se a remessa do presente feito ao 

arquivo;

ii) Seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal, solicitando informações 

quanto à existência de valores a título de Fundo de Garantia Por Tempos 

de Serviço (FGTS) ;

iii) A pesquisa via RENAJUD, a fim de verificar a existência de bens em 

nome do Executado;

iv) Sejam expedidos ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis de 

Cuiabá – MT;

v) Defiro os pedidos de fls. 43 – verso, itens “4” e “5”.

Com as informações nos autos, intime-se a parte Exequente, para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 19 de abril de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 794483 Nr: 800-68.2013.811.0041

 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: ABAM, JDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 794483

O acórdão transitou em julgado sem interposição de recurso. (fls. 84)

Desse modo, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 399668 Nr: 32537-31.2009.811.0041

 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: DJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359 OAB/MT, THIAGO ALENCAR SILVA ABRÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:10.113-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jucynil Ribeiro Pereira - 

OAB:OAB/MT 4107, Marcelo Alexandre Costa - OAB:OAB/MT 16343

 Vistos, etc.

Autos n.º 399668

Defiro o pedido de fls. 263.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, observando as 

cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 811416 Nr: 17900-36.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Guarda

Autos n.º 811416

A presente Ação fora ajuizada em 30.04.2013 (fls. 05 – verso), e até o 

presente ano (2018) o requerido não foi citado/intimado, conforme se 

verifica nas certidões de fls. 24, 38 - verso e 51.

Ressalto que mesmo sendo realizada pesquisa via INFOSEG (fls. 47) não 

foi possível localizar o Requerido.

Assim sendo, conclui-se que o Requerido apesar de ser conhecido 

encontra-se em local incerto nos termos do art. 256, § 3º do Novo Código 

de Processo Civil, pois desde o ano de 2013 não foi possível sua 

citação/intimação.

Por consequência, determino a citação do Requerdo via edital, no prazo de 

20 (vinte) dias, conforme art. 257, III, do Novo Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo sem manifestação, nomeio o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da Universidade de Cuiabá – UNIJURIS como curador especial do 

Requerido.

Com a defesa nos autos, intime-se a parte Autora, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Havendo manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público.
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Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 745419 Nr: 42555-43.2011.811.0041

 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: JUSTIANE DO PRADO GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROTEDIS DO BOM DESPACHO SILVA FILHO, 

BIANCA AUXILIADORA BOM DESPACHO E SILVA, ROBSON ADRIANO 

BOM DESPACHO E SILVA, VIVIANE KARINA BOM DESPACHO E SILVA, 

MARCOS AURELIO BOM DESPACHO E SILVA, JORGE MARCIO BOM 

DESPACHO E SILVA, EROTIDIS MARILDES BOM DESPACHO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9245 - MT, FRANK ANTONIO DA SILVA - OAB:MT-12372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SERGIO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:MT/ 13.548, CARLOS ALBERTO TAKASE - 

OAB:11640, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, 

JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA - OAB:5053-B/MT, KARLA PALOMA 

BUSATO - OAB:11775/MT, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - 

OAB:12.818/MT

 Assim sendo, considerando que a autora demonstrou de forma 

satisfatória a convivência marital com o de cujus, não demonstrando os 

requeridos causa extintiva do direito da autora, bem como pelas demais 

provas produzidas nos autos, não há como indeferir o pedido da autora, 

mesmo porque o falecido não iria deixar um seguro de vida para uma 

pessoa que não tivesse um vínculo afetivo e de convivência, como 

ocorreu neste caso.Pelas provas dos autos, percebe-se claramente que o 

falecido convivia com a requerente como se fossem marido e 

mulher.Afinal, comprovado restou nos autos o inequívoco objetivo de 

constituição de uma família na relação duradoura, pública e contínua, com 

fidelidade recíproca, espírito de conjunto, solidariedade moral e material 

que a autora mantinha com o “de cujus”, propiciando o julgamento do feito 

sem maiores delongas.POSTO ISSO, ACOLHO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO a ação, para DECLARAR a existência da União Estável entre 

EROTEDIS DO BOM DESPACHO E SILVA e JUSTIANE DO PRADO GOES no 

período compreendido entre o ano de 2001 ao dia 30/10/2011 (fl. 25), data 

em que o convivente veio a falecer, assim, declarar a autora como 

companheira do “de cujus” para todos os efeitos jurídicos e legais.Expeça 

- se ofício para a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso para 

incluir a requerente JUSTIANE DO PRADO GOES como beneficiária do 

falecido e para pagar à autora a pensão vitalícia por morte do servidor 

EROTEDIS DO BOM DESPACHO E SILVA.Isento de custas às partes ante o 

benefício da justiça gratuita ao autor, que estendo a parte requerida. 

Condeno os requeridos a pagarem aos advogados da parte autora os 

honorários de R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficar sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, artigo 

98 § 3º do Código de Processo Civil.Após o prazo recursal, expeça-se 

Carta de Sentença ou certidão equivalente em favor da Autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 946667 Nr: 58432-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICLDS, LCDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleiny Leticia da Cruz - 

OAB:OAB/MT 22051/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 946667

Verifico que a parte Exequente afirma que o débito referente aos meses 

de setembro de 2.014 a fevereiro de 2.016 (fls. 93/95) está quitado. (fls. 

103/106). E, ao final, requer a homologação do acordo e o arquivamento 

dos autos.

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

que dispõe o inciso II do art. 924 do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos.

Revogo a decisão que decretou a prisão civil do Executado (fls. 101/102) 

e determino seja oficiado o Comando Geral da Polícia Militar e a Polinter, 

para que colha eventual mandado de prisão civil em aberto em nome do 

Devedor.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Isento de custas e verba honorária, pois concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita às partes.

 Transitado em julgado certifique-se, e, posteriormente, remetam-se os 

autos ao arquivo, observando as cautelas e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1039243 Nr: 41288-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRDACM, GDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA 

NEVES - OAB:12.252, REJANE PADILHA DOS SANTOS - OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA MARIA BUENO DE 

SOUZA NEVES - OAB:12.252

 Vistos, etc.

Autos n.º 1039243

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1039245 Nr: 41290-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRDACM, GDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lígia Maria Bueno de Souza 

Neves - OAB:OAB/MT 12.252

 Vistos, etc.

Autos n.º 1039243

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 342764 Nr: 12952-27.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLCA, LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLDAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346

 Vistos, etc.

Autos nº 342764
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Verifico que o Executado fora preso na data de 09.11.2017 (fls. 145 - 

verso), e que até a presente data não há informação quanto a sua 

liberação, ou não, do Centro de Custódia da Capital.

Desse modo, certifique-se a Senhora Gestora quanto a liberação do 

Executado, uma vez que se trata de processo que merece a prioridade 

devida, pois envolve Interesse de Menor e Réu Preso, que consta, 

inclusive, com tarja preta, conforme estabelece a C.N.G.C.

Por consequência, REVOGO a decisão que decretou a prisão do 

Executado (fls. 55/57), devendo ser expedido ofícios ao Comando Geral 

da Polícia Militar e à Polinter, a fim de recolher eventuais mandados de 

prisão civil em aberto.

Defiro o pedido da Defensoria Pública e determino seja intimada 

pessoalmente a parte Autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1076566 Nr: 58303-76.2015.811.0041

 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: RJCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc... Oficie – se ao Juizo Deprecado solicitando informações 

quanto ao cumprimento do mandado de citação. Após, venham conclusos.

Sai Ciente o Defensor Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 447749 Nr: 21512-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADM

 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: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:OABMT7931

 Vistos, etc.

Autos nº 447749

Considerando o teor da petição de fls. 139/141, visando solucionar o litígio 

da forma mais célere, designo audiência de tentativa de conciliação para o 

dia 25/06/2018 às 15h00m.

Intimem-se as partes, por meio de seus representantes legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 840520 Nr: 44893-19.2013.811.0041

 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: WNS, ENB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ação de Alimentos

Autos n.º 840520

Verifico que na certidão negativa de fls. 181 a genitora do Credor informa 

que o Senhor Walber Nunes Santos está localizado no 44.º Batalhão.

Desse modo, mantenho a suspensão do trâmite processual (fls. 138) e 

determino a intimação pessoal do Senhor Walber Nunes Santos, para 

regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código 

de Processo Civil. (art. 485, IV, do NCPC).

Não havendo localização, e considerando a existência de intimação por 

edital nos termos do parágrafo anterior (fls. 182/183), cujo prazo 

transcorreu sem manifestação (fls. 184), voltem conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 811323 Nr: 17807-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBG, APBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Nascimento de 

Rezende - OAB:16826

 Assim sendo, nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, 

intime-se o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias vencidas, alusivas ao período de janeiro a 

dezembro de 2.017, no valor de R$ 975,18 (novecentos e setenta e cinco 

reais e dezoito centavos), sem prejuízo das prestações que se vencerem 

no curso da ação, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo.Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.Advirta o devedor 

que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o débito, podendo, 

eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos indícios da prática 

do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).Tendo sido juntada a 

certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, intime-se a parte 

exequente, para requerer o que entender de direito no prazo 05 (cinco) 

dias.Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC.Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos.Por fim, conclusos.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1070147 Nr: 55456-04.2015.811.0041

 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: CSC, CESC, ALSDS, MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA PAES MOREIRA 

SAMANIEGO - OAB:5.112, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 
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RAPHAEL FERNANDES FABRINE - UNIJURIS - OAB:6667-A, SEBASTIAO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499

 Vistos, etc.

Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 17/05/2018, às 17:45horas.

Intimem-se as partes, cientificando a representante legal dos menores 

para comparecer à audiência acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independente de prévio deposito de rol, importando sua 

ausência em extinção e arquivamento do feito, e do requerido em 

confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por meio de advogado, passando-se em seguida, à oitiva de 

testemunhas e à prolação da sentença.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 06 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1123283 Nr: 20163-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por PAULO 

FERREIRA DE ALMEIDA na qualidade de beneficiário de pensão por morte 

da ex – servidora NAIDE ARAÚJO DE ALMEIDA, objetivando o recebimento 

de valores junto ao MTPREV em nome da falecida.O pedido veio 

acompanhado de documentos, fls. 09/63. Documentos comprovando os 

valores em nome da falecida, fls. 52/54. Termo de renúncia dos herdeiros, 

fls. 63/64. Certidão de casamento do requerente com a falecida, fl. 71. É O 

RELATÓRIO.DECIDO. Cuida – se PAULO FERREIRA DE ALMEIDA na 

qualidade de beneficiário de pensão por morte da ex – servidora NAIDE 

ARAÚJO DE ALMEIDA, objetivando o recebimento de valores junto ao 

MTPREV em nome da falecida.A documentação juntada nos comprova que 

o requerente era esposo da falecida, e que os seus quatro filhos 

renunciaram em favor do autor (fls. 63/64), e ainda que realmente existem 

valores junto ao MTPREV – Mato grosso Previdência em seu nome, 

conforme Ofício nº 182/MTPREV/DIPREV/COMA/GAP/2017, fl. 52/54.Assim 

sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença (Artigo 487, I do 

CPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, em favor do 

Requerente PAULO FERREIRA DE ALMEIDA, para proceder ao 

levantamento dos valores vinculados ao MTPREV, em nome da falecida 

Naide Araújo de Almeida da seguinte forma: o valor de R$ 16.361,10 

(dezesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e dez centavos) à vista, 

com dedução da quantia de R$ 6.744, 23 (seis mil, setecentos e quarenta 

e quatro reais e vinte e três centavos) referente a contribuição 

previdenciária. O valor de R$ 7.042,00 (sete mil, quarenta e dois reais) à 

vista com dedução do valor de R$ 774,63 (setecentos e setenta e quatro 

reais e três centavos). Sem custas, pois concedo os benefícios da justiça 

gratuita.Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – 

se as devidas baixas e anotações.P.R.I.C.Cuiabá,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1289171 Nr: 4660-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLDOS, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

PRIMAVERA DO LESTE - OAB:PRIMAVERA LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência para a oitiva das testemunhas objeto da presente 

deprecata, para o dia 17/05/2018, às 17:30 horas.

 Intimem-se as testemunhas para que, na data acima aprazada, 

compareça neste Fórum.

 Comunique-se ao r. Juízo Deprecante, cientificando-o da data da 

audiência, servindo cópia desta decisão como Ofício.

 Caso seja certificado que as testemunhas, objeto da deprecata, estejam 

em local incerto e não sabido, devolva-se a presente missiva ao Juízo 

Deprecante, com as cautelas e homenagens de estilo.

 Sendo fornecido novo endereço, nesta ou em Comarca diversa, 

providencie a Escrivania, as devidas diligências para a intimação no 

endereço mencionado ou encaminhe-se a precatória ao novo destino 

informado, comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316175 Nr: 20004-11.2007.811.0041

 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: JGLFT, ILDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR APARECIDA 

KARASIAKI - OAB:6.448/MT, MARILENE DE LOURDES DA SILVA 

FACCHIN - OAB:7056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARILENE DE 

LOURDES DA SILVA FACCHIN, para devolução dos autos nº 

20004-11.2007.811.0041, Protocolo 316175, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003539-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEDELMA APARECIDA PRADO GURGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO ALBERTO SANTOS DE LIMA OAB - MT7415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SERGIO PRADO GURGEL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, certifico que em contato com o Setor de 

Neuropsiquiatria Forense do IML, agendei a realização de exame pericial 

com o(a) interditando(a) para o dia 29/10/2019, a partir das 8:30 horas, 

naquele órgão (Rua Parecis, esquina com a Av. Gonçalo Antunes de 

Barros, s/n.º, bairro Carumbé, Cuiabá/MT, telefone: 3613-1205), 

oportunidade em que todos os exames e receitas médicas do(a) 

periciando(a) deverão ser apresentadas ao perito. Cuiabá/MT, 23 de abril 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003539-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEDELMA APARECIDA PRADO GURGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO ALBERTO SANTOS DE LIMA OAB - MT7415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SERGIO PRADO GURGEL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 
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INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de 

Justiça, por meio da emissão de guia através do site do TJMT, carreando 

aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar 

cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007267-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZA MACAUBA DA COSTA CAPARICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA ESPOSITO SANTIN OAB - MT20316/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. D. C. A. (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, certifico que em contato com o Setor de 

Neuropsiquiatria Forense do IML, agendei a realização de exame pericial 

com o(a) interditando(a) para o dia 29/10/2019, a partir das 8:30 horas, 

naquele órgão (Rua Parecis, esquina com a Av. Gonçalo Antunes de 

Barros, s/n.º, bairro Carumbé, Cuiabá/MT, telefone: 3613-1205), 

oportunidade em que todos os exames e receitas médicas do(a) 

periciando(a) deverão ser apresentadas ao perito. Cuiabá/MT, 23 de abril 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007267-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZA MACAUBA DA COSTA CAPARICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA ESPOSITO SANTIN OAB - MT20316/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. D. C. A. (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, impulsiono os autos para intimar a parte 

AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de 

Justiça, por meio da emissão de guia através do site do TJMT, carreando 

aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar 

cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1283365 Nr: 2740-92.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE SOUZA - 

OAB:351046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

em vista o teor da certidão de fl. 15, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1107606 Nr: 13670-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGLDS, FLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE FIGUEIRA DESTO / 

Defensoria Pública MT - OAB:DEF. PUBLICA

 Vistos etc.

 STEPHANI GABRIELLE LIMA DA SILVA, representada por sua genitora 

FABIANA LIMA DE CAMPOS, ingressou em juízo com o presente 

Cumprimento de Sentença, atualmente regido pelo procedimento do art. 

528 e seguintes, do CPC, e tendo no polo passivo da relação processual, 

BENEDITO AMOS MOREIRA DA SILVA FILHO, todos qualificados.

 Às fls. 47/48 foi decretada a prisão civil do executado, em razão do não 

cumprimento da obrigação alimentar.

Às fls. 67/72, as partes informaram o pagamento integral do débito 

exequendo, devido até abril/2018, pelo que, requereram a expedição do 

alvará de soltura em favor do executado, e a extinção do cumprimento de 

sentença.

Ante o exposto, em razão da informação da exequente, de que o 

executado pagou os alimentos executados, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o atual cumprimento de sentença, relativo a obrigação de prestar 

alimentos, o que faço com fundamento no artigo 513 c/c art. 924, II, do 

CPC, dando integral quitação ao objeto desta ação e REVOGO o decreto 

de prisão civil.

Expeça-se, incontinentemente, o alvará de soltura do executado.

 Expeça-se certidão ao cartório de protesto, a fim de que seja excluído o 

nome do executado do rol de devedores.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

 Cuiabá, 20 de abril de 2018.

Sérgio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925753 Nr: 46981-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRA, WLDRA, LADR, TWDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9996-MT, DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - OAB:11.637/MT, 

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - OAB:9.203/MT, JÔNATAS 

PEIXOTO LOPES - OAB:20.920-O, KAMILA MICHIKO TEISCHAMANN - 

OAB:16962, NPJ - UNIRONDON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:11866 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAMILA MICHIKO 

TEISCHAMANN, para devolução dos autos nº 46981-93.2014.811.0041, 

Protocolo 925753, 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.: 929374 Nr: 48931-40.2014.811.0041

 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: PRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, GISLAINE 

FIGUEIRA DESTO / Defensoria Pública MT - OAB:DEF. PUBLICA

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Guarda interposta por Patrícia Rodrigues de Lima, em 

face de Paulo Cesar Benevides, ambos qualificados.

Às fls. 675/677 a advogada da autora informa que as partes realizaram 

acordo perante a 14ª Promotoria da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, 

pelo que, requereu a homologação do pedido.
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, declarando que, em decorrência da doença cardíaca que acomete a 

requerente Emanuelle, há a necessidade de majorar o valor da pensão 

alimentícia, pelo que, requereram a homologação do acordo.

O representante do Ministério Público não opôs qualquer obstáculo quanto 

à homologação do acordo (id. 12212388).

Vieram-me os autos para decisão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Portanto, sendo as partes capazes, devidamente representadas e lícitas 

às cláusulas do acordo de majoração de pensão alimentícia, com 

fundamento no artigo 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de vontades 

constante da petição inicial de id. 11831643, FIXANDO a pensão alimentícia 

a ser paga pelo pai, em favor das filhas Emanuelle Soares Camolesi e 

Cecília Soares Camolesi, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) 

da sua remuneração bruta, incidindo a mesma porcentagem sobre 13º 

salário, sendo a metade do valor para cada filha, que deverá ser 

descontado em folha de pagamento do genitor e depositada no mesmo dia 

contas bancárias indicadas na petição inicial, bem como a manutenção do 

plano de saúde, em favor das alimentadas.

Transitada em julgado, promovam-se as baixas necessárias e 

arquivem-se os autos.

Custas recolhidas no id. 11865091.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em substituição legal

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028044-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALO DE SOUSA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 

DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1028044-13.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 100,00; Tipo: Cível; Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120)/[INSCRIÇÃO / DOCUMENTAÇÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: IMPETRANTE: ANTONIO GONCALO DE 

SOUSA JUNIOR Parte Ré: IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DA SECRETARIA DE 

SEGURANÇA PÚBLICA 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 12059540 ). Destarte, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela autor no ID 12059540 , 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, 19 de abril de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009983-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIL BENEDITO ELOI SIQUEIRA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008401-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006771-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE DE FATIMA PIEDADE MARIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-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 MANDADO DE INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ratifique os pleitos porventura 

formulados, ou, especifique outras provas que pretende produzir mediante 

justificativa de finalidade e pertinência, 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 em Substituição 

Legal Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior Cuiabá, 6 de maio de 2016 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 1ª 

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: 1037034-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA PATRICIA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ratifique os pleitos porventura 

formulados, ou, especifique outras provas que pretende produzir mediante 

justificativa de finalidade e pertinência, 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 em Substituição 

Legal Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior Cuiabá, 6 de maio de 2016 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 1ª 

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: 1003928-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DAS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ratifique os pleitos porventura 

formulados, ou, especifique outras provas que pretende produzir mediante 

justificativa de finalidade e pertinência, 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 em Substituição 

Legal Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior Cuiabá, 6 de maio de 2016 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 1ª 

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: 1008925-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETE GARCIA DUARTE (AUTOR)

ELIEZER LEMES DE MORAES (AUTOR)

GRACIELE BENEDITA DE MATTOS FONTES (AUTOR)

OSVALDINA GOMES DO CARMO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-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 MANDADO DE INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ratifique os pleitos porventura 

formulados, ou, especifique outras provas que pretende produzir mediante 

justificativa de finalidade e pertinência, 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 em Substituição 

Legal Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior Cuiabá, 6 de maio de 2016 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 1ª 

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: 1010347-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILINO DOS SANTOS MIRANDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo Volkswagen 

Voyage CL MB, ano/modelo 2015/2016, Chassi nº 9BWDB45U7GT057017, 

RENAVAM 01075541376, Placa NJH–7141, de propriedade do Impetrante, 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito deste writ. 

Ressalto que, esta decisão não restringe a não liberação do licenciamento 

caso haja outras pendências administrativas, tais como, IPVA, 

Licenciamento e DPVAT. 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, 20 de abril de 

2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010357-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ZENIR DO CARMO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEAO DO CARMO PEREIRA OAB - MT6185-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Semob de Várzea Grande (IMPETRADO)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:"Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo NISSAN/MARCH 1.6 

SV, ano de fabricação 2015/2016, renavam 10844199707, chassi 

94DFCUK13GB104149, cor AZUL, placa QBK7883, de propriedade do 

Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito 

deste writ. Ressalto que, esta decisão não restringe a não liberação do 

licenciamento caso haja outras pendências administrativas, tais como, 

IPVA, Licenciamento e DPVAT. 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, 20 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009522-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MASSONI DE OLIVEIRA DE PAIVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX AMADEU SILVA OAB - MG153085 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 
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está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo NISSAN/MARCH 1.6 

SV, ano de fabricação 2015/2016, renavam 10844199707, chassi 

94DFCUK13GB104149, cor AZUL, placa QBK7883, de propriedade do 

Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito 

deste writ. Ressalto que, esta decisão não restringe a não liberação do 

licenciamento caso haja outras pendências administrativas, tais como, 

IPVA, Licenciamento e DPVAT. 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, 20 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009602-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA BARBOSA DA FONSECA OAB - ES23848 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INDEA/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo NISSAN/MARCH 1.6 

SV, ano de fabricação 2015/2016, renavam 10844199707, chassi 

94DFCUK13GB104149, cor AZUL, placa QBK7883, de propriedade do 

Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito 

deste writ. Ressalto que, esta decisão não restringe a não liberação do 

licenciamento caso haja outras pendências administrativas, tais como, 

IPVA, Licenciamento e DPVAT. 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, 20 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009664-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Deste modo, INDEFIRO o 

pedido de concessão de tutela de urgência. Para tanto, NOMEIO como 

perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser encontrado 

no seu consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício 

work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 99601-1639, 

que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. 

DESIGNO para o dia 26.05.2018 às 09:40 horas a realização da perícia 

nas dependências do consultório do perito supra mencionado, devendo a 

secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte requerente e 

seu (sua) advogado (a) e o 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.). 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 o perito 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 )." OBSERVAÇÃO: O 

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: 1009709-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO WOLF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência 

dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. No mais, 

tendo em vista as especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, 

datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Cite-se para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos, bem como, para que manifeste se há interesse na realização da 

Audiência de Conciliação (art. 334 do CPC). Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril 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: 1010268-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RIBEIRO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1010268-63.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUCIANA RIBEIRO NUNES 

Parte Ré: RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE o requerido, para, querendo, 

contestar no prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as advertências dos 

artigos 285 e 319 do referido codex. Oficie-se o empregador, para, no 

prazo de até 10 (dez) dias, sob as penas da lei, informar ao juízo se 

houve algum tipo de pagamento a requerente relativo à rubrica “URV”. Se 

positivo descrever o valor e data do eventual pagamento Materializada a 

resposta com ou sem a juntada de documentos, intimem-se a AUTORA 

para, querendo, impugnar em 10 dias. Não havendo contestação e por 
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tratar-se de matéria envolvendo direito indisponível certifique-se e dê-se 

vista ao MP. A seguir, intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo 

de 10 dias, ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, especificarem 

outras provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade 

e pertinência, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos para, se for o caso, designação 

de audiência preliminar, saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 18 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008939-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BETTI VIANA DE CARVALHO OAB - SP341643 (ADVOGADO)

GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA OAB - SP154074 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Assim, restam-se 

comprovados os requisitos autorizadores para concessão da tutela de 

urgência, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA a fim de que o 

demandado suspenda a exigibilidade dos créditos tributários, oriundos dos 

TAD’s nº 1126054-5, nº 1126054-7 e nº 1126054-9. No mais, 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. Para mais, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

expediu o Ofício Circular n. 04/2016/PRES informando que estão sendo 

tomadas todas as providências para implantação de plataformas de 

conciliação/mediação, porém, neste momento não é possível atender ao 

disposto no NCPC. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de abril 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: 1010306-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARINILZA DE ASSUNCAO VENTURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010306-75.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ARINILZA DE ASSUNCAO 

VENTURA Parte Ré: RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. 

Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE o requerido, para, 

querendo, contestar no prazo legal (arts. 297 e 188/CPC) com as 

advertências dos artigos 285 e 319 do referido codex. Oficie-se o 

empregador, para, no prazo de até 10 (dez) dias, sob as penas da lei, 

informar ao juízo se houve algum tipo de pagamento a requerente relativo 

à rubrica “URV”. Se positivo descrever o valor e data do eventual 

pagamento Materializada a resposta com ou sem a juntada de 

documentos, intimem-se a AUTORA para, querendo, impugnar em 10 dias. 

Não havendo contestação e por tratar-se de matéria envolvendo direito 

indisponível certifique-se e dê-se vista ao MP. A seguir, intimem-se as 

partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, ratificarem os pleitos 

porventura formulados, ou, especificarem outras provas que pretendem 

produzir mediante justificativa de finalidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos para, se for o caso, designação de audiência preliminar, 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de abril de 

2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010055-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS HENRIQUE MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010055-57.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[VOLUNTÁRIA]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: CLOVIS HENRIQUE MENDES DA SILVA 

Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 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 com clareza solar a prova inequívoca 

a convencer a verossimilhança da alegada irregularidade na concessão 

da aposentadoria. Consigno por oportuno, que, com a perfectibilização do 

contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para 

análise da controvérsia encetada na espécie. 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, vindicado na inicial. No mais, cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, consignando às advertências 

legais. Transcorrido o prazo de resposta da ré, com ou sem manifestação, 

imediatamente conclusos para análise do feito. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de abril de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010125-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA PEREIRA SENA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REITOR DA UNIVERSIDADE DE CUIABA - IUNI UNIC UNIVERSIDADE 
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EDUCACIONAL (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

declaro a incompetência absoluta deste juízo para processar os referidos 

autos e, em consequência determino a remessa do presente à Justiça 

Federal desta Comarca. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, 

com urgência. Cuiabá/MT, 19 de abril 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: 1009980-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MADEIRAS IANKOSKI EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SENHOR GERENTE DA GERÊNCIA ESP DE FISCALIZAÇÃO DE ME E 

EPP, DA SUPERITENDENCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA 

ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIADE ESTADO DE 

FAZENDA - MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1009980-18.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 100,00; Tipo: Cível; Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120)/[OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA]. Partes do 

processo: Parte Autora: IMPETRANTE: COMERCIO DE MADEIRAS 

IANKOSKI EIRELI - EPP Parte Ré: IMPETRADO: ILMO SENHOR GERENTE DA 

GERÊNCIA ESP DE FISCALIZAÇÃO DE ME E EPP, DA SUPERITENDENCIA 

DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIADE ESTADO DE FAZENDA - MT Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 12797448). Destarte, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela autora no ID. 12797448, 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, 19 de abril de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010425-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS EIRELI 

(IMPETRANTE)

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA DE RONDONÓPOLIS 

(IMPETRADO)

EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010425-36.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 100,00; Tipo: Cível; Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120)/[FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTOS EMPRESARIAIS]. Partes do processo: Parte Autora: 

IMPETRANTE: ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS 

EIRELI, ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - 

ME Parte Ré: IMPETRADO: EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS, SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA DE 

RONDONÓPOLIS Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte 

autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 

12813060). Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos 

a desistência da ação formulada pela parte autora no ID. 12813060 , 

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, 20 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 710920 Nr: 3919-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA SUELE DIAS GAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE

 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: LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO 

JÚNIOR (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:12.244-B

 .Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 2.410,20 (dois mil quatrocentos e dez reais e vinte centavos), 

referente a 03 (três) meses de tratamento, da conta do requerido, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário. Confirmado 

o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais do 

Tribunal de Justiça deste Estado, para que proceda ao rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos.Em seguida, intime-se a 

fornecedora UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

CNPJ n. 03.533.726/0001-88, para que forneça o medicamento, sob a 

garantia dos valores aqui bloqueados.Apresentada as prestações de 

contas, voltem-me os autos conclusos para a expedição de alvará em 

favor da fornecedora. E na mesma oportunidade, intime-se o requerido 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 20 de abril de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 769749 Nr: 22734-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 916,88 (novecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) da 

conta única do Estado de Mato Grosso, com posterior transferência para a 

conta única do Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício 

ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça deste 

Estado, para que proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos.Em seguida, intime-se a fornecedora DROGARIA 

ROSÁRIO S/A, CNPJ n. 00.447.821/0049-15, para que forneça o 

medicamento, sob a garantia dos valores aqui bloqueados.Apresentada as 

prestações de contas, voltem-me os autos conclusos para a expedição de 

alvará em favor da fornecedora. E na mesma oportunidade, intime-se o 

requerido para manifestação, no prazo de 05 (c inco ) 

dias.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 353235 Nr: 23877-82.2008.811.0041

 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 DE ALMEIDA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARIA REVELES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:8448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 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.Intime-se o 

INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento dos 

honorários periciais, conforme determinado à fl. 146. Aportando aos autos 

o comprovante, desde já, autorizo o levantamento do montante em favor 

do expert nomeado na espécie, mediante a expedição do competente 

alvará.Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 20 de abril de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 810565 Nr: 17057-71.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15.156, ELIMARI CUNHA FONTES - OAB:18329, JOSE 

ANTÔNIO S. POMPEU CARDOSO - OAB:21046, RENATA ALESSANDRA 

SANT ANA MOTA - OAB:21238/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 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 da justiça.Intime-se o 

INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento dos 

honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante de pagamento, 

desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do expert 

nomeado na espécie, mediante a expedição do competente alvará.Após, 

transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1024357 Nr: 34017-34.2015.811.0041

 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: SISCON SISTEMA DE CONTABILIDADE E AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANY ALLERSDORFER - 

OAB:17655, LEONARDO MENDES VILAS BÔAS - OAB:10.121/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. 487, 

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, 20 de 

abril 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 n.º 927441 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Considerado a manifestação do NAT às fls. 186, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos relatório médico 

psiquiátrico, atualizado, contendo a descrição dos tratamentos já 

realizados.

Aportando ao feito o relatório referenciado, remetam-se o presente ao 

NAT para elaboração de parecer técnico, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a resposta, manifestem-se as partes, em igual prazo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 851420 Nr: 54367-14.2013.811.0041

 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: JOAQUIM BATISTA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito - Procurador 

Federal - OAB:PF/MT - 1873226

 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 restabelecer o auxílio-doença desde o dia 

seguinte a sua cessação que se deu em 30/01/2013 – fl. 32, 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.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.Intime-se o 

INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento dos honorários 

periciais. Aportando aos autos o comprovante, desde já, autorizo o 

levantamento do montante em favor do expert nomeado na espécie, 

mediante a expedição do competente alvará.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.C. Cuiabá/MT, 20 de abril de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 249404 Nr: 16766-18.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VANESSA PACHE DA ROSA CANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PEREIRA DA ROSA - 

OAB:1063/MS, JACI PEREIRA DA ROSA - OAB:580/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 249404 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a certidão de fl. 110, devendo requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1287195 Nr: 4014-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BRUNO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1287195 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 15 dias, para que 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC).

 Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1274946 Nr: 29458-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISTINA CLAUDIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DA POLITEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:OABMT11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1274946 – Mandado de Segurança

Vistos etc.

Considerando que em pesquisa no site da POLITEC, constatei que a 

requerente já se encontra recomendada na fase de investigação social, 

por meio de liminar em outro mandando de segurança (anexo), determino 

que esclareça tal fato no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1287193 Nr: 4013-09.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BRUNO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1287193 – Procedimento Ordinário

Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a devedora para pagar o valor indicado na petição retro, 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 expedição de mandado de penhora e avaliação.

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.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006838-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MARTINS NERES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT0019689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006838-60.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 940,11; Tipo: Cível; Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120)/[LICENCIAMENTO DE VEÍCULO]. Partes 

do processo: Parte Autora: IMPETRANTE: JUNIOR MARTINS NERES Parte 

Ré: IMPETRADO: DIRETOR DETRAN MT Vistos etc. Inicialmente, 

considerando os argumentos contidos no agravo de instrumento, bem 

como em análise pormenorizada dos fatos descritos na peça isagógica, 

passo à análise do pleito liminar. Pois bem. Para a concessão de medida 

liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos 

da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Verifica-se que o Impetrante busca, “initio litis”, o 

imediato licenciamento relativo ao veículo GM/CELTA 2P LIFE; Placa 

ANV9098; Cor BRANCA; RENAVAM 00887728391, de sua propriedade, 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização bem como que se determine a ilegalidade e 

decadência das autuações e a consequente declaração da nulidade das 

multas. É cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou 

mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, 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 e. 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 multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN 

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE 

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO EVIDÊNCIA – CONDICIONAMENTO DO 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR 
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INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – APLICAÇÃO 

DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA 

NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. É o DETRAN/MT o órgão responsável pelo licenciamento 

dos veículos registrados no Estado de Mato Grosso. É ele, portanto, que 

detém a legitimidade de rever e anular seus atos administrativos, quando 

maculados de irregularidades ou ilegalidades. 2. Compete ao DETRAN/MT 

comprovar a ausência de notificação acerca das multas, já que também a 

ele é conferido o dever de assegurar que o Impetrante tenha ciência de 

sua infração. 3. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de 

multas, como condição da renovação do licenciamento de veículos, 

principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso 

infrator tenha sido regularmente notificado. (ReeNec 81449/2017, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 

09/11/2017).” (grifo nosso) “REEXAME NECESSÁRIO ¬- MANDADO DE 

SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE - SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO 

NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a exigência feita 

pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da renovação do 

licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação 

cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 

(ReeNec 78803/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).” (destacamos) “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)” (grifamos) Assim, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do 

Direito, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Face o exposto, revogo decisão anterior e DEFIRO 

PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a 

autoridade indigitada coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo 

dos anos de 2016 e 2017 do veículo GM/CELTA 2P LIFE; Placa ANV9098; 

Cor BRANCA; RENAVAM 00887728391, de propriedade do Impetrante, 

sem apenas no que tange a exigência de vinculação e pagamento das 

multas lançada no sistema do órgão de fiscalização. Em contrapartida, 

demais pleitos contidos não abarcam este momento de apreciação até 

ulterior julgamento de mérito deste writ. Oficie-se ao relator do agravo de 

instrumento nº 1011825-48.2017.8.11.0000 para ciência desta decisão. 

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, 23 de abril de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010613-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS OAB - MT23432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos.. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Isso 

posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004145-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDREY THOMAZ ILITY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT0006398A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005248-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WFA ESCOLAS DE IDIOMAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência, comprovando nos autos.. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. DECISÃO: Assim, entendendo que não foram satisfeitos os 

requisitos autorizadores da antecipação, INDEFIRO o pedido liminar, por 

não vislumbrar o fumus boni iuris e o periculum in mora. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002623-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179/B-B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para requerer o que entender 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: 1009607-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR CINTRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do 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: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. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010219-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J DOS S. PEREIRA MADEIRAS - ME (REQUERENTE)

ITAMIR DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do Sr. 

Oficial de Justiça, comprovando nos autos.. Obs.: OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008826-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANI TORTOLA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO APARECIDO DE SOUZA (Chefe da Gerencia do ITCD e Outras 

receitas) (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência, comprovando nos autos.. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. DECISÃO:Assim, entendendo que não foram satisfeitos os 

requisitos autorizadores da antecipação, INDEFIRO o pedido liminar, por 

não vislumbrar o fumus boni iuris e o periculum in mora. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009154-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência, comprovando nos autos.. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. DECISÃO:Isto posto, consoante fundamentação supra, 

DEFIRO A LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade 

indigitada coatora proceda ao imediato licenciamento do ano de 2018, 

relativo ao veículo marca/modelo YAMAHA/YS 150 FAZER SED, 

ano/modelo 2015/2015, placa QBR-0276 de Cuiabá/MT, cor BRANCA, de 

propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento 

de mérito deste writ. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010248-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIDIRLENE ALEXANDRA CUNHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Joelson Obregao MAtoso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

CIDIRLENE ALEXANDRA CUNHA OAB - 808.579.811-53 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:PELO EXPOSTO, julgo liminarmente improcedente 

o pedido e, por consequência, extingo o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e sem 

honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, 

certifique-se e arquivem-se os autos. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011819-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E 

BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 
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identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, 

EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a 

liminar outrora proferida, para o fim de determinar que o réu permita que os 

Policiais Militares, devidamente filiados na associação requerente até a 

presente data, concorram a promoção ao posto de Terceiro Sargento, 

retroativa a setembro de 2008 , desde que preencham os requisitos 

estabelecidos no artigo 31, da Lei Complementar 271/2007, vigente em 

2008. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos no artigo 85, §2º, do CPC. A presente sentença, esta 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça consignando as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010667-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANKLEI JOSE DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/O (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: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1000185-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Diante do exposto e considerando o que consta 

dos autos, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora no pagamento das despesas processuais e 

dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita aos benefícios da AJG. Preclusas as vias 

recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento 

deste comando judicial no prazo legal, arquive-se o presente processo, 

mediante as baixas e anotações de estilo. Intime-se Expeça-se o 

necessário Cumpra-se OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104956 Nr: 17442-05.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - Companhia de Saneamento do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4948, 

PÉTRICK JOSEPH JANOFSKY CANONICO PONTES - OAB:292306, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JULIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B

 Certifico que, tendo em vista a manifestação da parte executada, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, querendo, 

apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1065666 Nr: 53506-57.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENICE FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR 

NETO - OAB:14859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:29161

 Autos n.º 1065666 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Sobre o petitório retro e documentos que o acompanham, manifeste-se a 

parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1192211 Nr: 2127-09.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS DE SOUZA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - 

OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1065666 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Sobre o petitório retro e documentos que o acompanham, manifeste-se a 

parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 225951 Nr: 33252-15.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SANTANA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES BRANDÃO - 

OAB:DEFENSOR PBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST, JOÃO 

VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Autos n.º 225951 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Proceda-se a juntada aos autos do mandado expedido à fl. 355, 

devidamente cumprido, com urgência.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 201 de 517



Após, intime-se a parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer 

o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 352607 Nr: 22803-90.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENISE FERREIRA MENDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT, JEONATHAN 

SUEL DIAS - OAB:15.978/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO 

DELLA LÍBERA - OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, para 

manifestar-se acerca da proposta de honorários periciais, no prazo de 05 

dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010652-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU AVILA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Verifico que não há pedido de mérito na presente ação, não 

podendo este, ser presumido pelo juízo. Dessa forma, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do CPC, e para evitar maiores transtornos à parte, 

faculto ao Impetrante emendar a inicial para adequar os pedidos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035642-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CESARIO DOS SANTOS DE REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98 

do CPC. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e da manifestação 

negativa da parte autora na inicial, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035722-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE GONCALVES LIMA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98 

do CPC. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e da manifestação 

negativa da parte autora na inicial, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035643-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98 

do CPC. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e da manifestação 

negativa da parte autora na inicial, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035709-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98 

do CPC. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e da manifestação 

negativa da parte autora na inicial, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035689-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BAIAO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98 

do CPC. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e da manifestação 

negativa da parte autora na inicial, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035683-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE BELEM DE SOUZA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98 

do CPC. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e da manifestação 

negativa da parte autora na inicial, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035671-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ROSALIA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98 

do CPC. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e da manifestação 

negativa da parte autora na inicial, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035655-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98 

do CPC. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e da manifestação 

negativa da parte autora na inicial, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004091-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VIVIANE MANTELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES ADRIANE MARTINS BORGES OAB - TO7689 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Defiro a emenda à inicial para constar no polo passivo da ação 

o ESTADO DE MATO GROSSO. Verifico que não constam os documentos 

pessoais da requerente, indispensáveis à propositura da ação. Da mesma 

forma, não há requerimento de gratuidade de justiça e nem o recolhimento 

de custas. Deste modo, nos termos do art. 321 do CPC, bem como à vista 

do princípio da economia processual, faculto à parte autora emendar a 

inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar os documentos 

mencionados e promover o recolhimento das custas iniciais. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001211-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELIBAR JARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimada a comprovar a hipossuficiência alegada (ID 

11442981), a parte autora promoveu o recolhimento das custas, razão 

pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Cite-se o Requerido, 

para, querendo, contestar a ação no devido prazo legal. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000901-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNAYRA ANTONIA GADELHA DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - 

IBFC (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para: RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro Político Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000804-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PORTELA SOARES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA UFMT (IMPETRADO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para: RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro Político Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003268-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUIZA CEZARIO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para: RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro Político Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1010738-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SANTOS BEZERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMA SENHORA GERENTE DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

PESSOAS SEJUDH (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. A Impetrante indicou pedido liminar diverso do pedido de mérito do 

presente mandamus, uma vez que em sede liminar requer sua remoção 

para a UP de Nova Xavantina e no mérito, requer a remoção definitiva para 

a UP de Barra do Garças. Da mesma forma, não juntou os documentos 

pessoais e comprovante de endereço. Dessa forma, nos termos do artigo 

321 do CPC, e para evitar maiores transtornos à parte, faculto a Impetrante 

emendar para esclarecer os pedidos e juntar os documentos 

mencionados, bem como o instrumento de procuração conforme 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010567-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ TEIXEIRA PAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida 

liminar ajuizada por JUARES TEIXEIRA PAES em face do PRESIDENTE DO 

DETRAN/MT. Analisando os autos, verifico que não foras juntados os 

documentos necessários para o deferimento de uma liminar. Deste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia 

processual, faculto à parte autora emendar a inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando extrato do DETRAN-MT com a descrição de todos 

os débitos e comprovação de pagamento do IPVA atual e dos anos 

anteriores. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009136-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOEL MOREIRA (AUTOR)

FELIX DA SILVA (AUTOR)

BENEDITA ANDRELINA DA SILVA (AUTOR)

ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO (AUTOR)

ROOSEVELT ALVES FILHO (AUTOR)

ANTONIA MARIA DE ALMEIDA COSTA (AUTOR)

SEBASTIAO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR)

ELEONORA MARIA NADAF BATISTA (AUTOR)

ANCELMO CLAUDINO FIGUEIREDO (AUTOR)

SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

LEONIDIO DE JESUS DE CAMPOS (AUTOR)

ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

EDSON SANTANA MARIM (AUTOR)

SEBASTIAO MORAIS DUTRA (AUTOR)

JOSE BENEDITO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

EDITE MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Autos nº 1009136-68.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 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. Dessa 

forma, intimem-se os autores para que comprove, no prazo de cinco dias, 

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. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008823-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

AÇÃO DE COBRANÇA Requerentes: ELIETE DE ARRUDA Requerido: 

ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória 

Cumulada com Cobrança ajuizada por ELIETE DE ARRUDA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reajuste de 11,98% em sua 

remuneração decorrente da URV. Com a inicial vieram documentos. É o 

relatório. Decido. Quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe o artigo 

300, do CPC que “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”. Segundo consta nos autos, a autora 

almeja em sede liminar a imediata incorporação do percentual de 11,98% 

nos seus proventos decorrente da conversão da URV. Todavia, não 

obstante a urgência narrada na inicial, em face do regramento peculiar 

aplicável nas ações judiciais em face da Fazenda Pública, mormente em 

razão do disposto no artigo 1º da Lei n° 8.437/1992, “não será cabível 

medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou 

em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez 

que providência semelhante não puder ser concedida em ações de 

mandado de segurança, em virtude de vedação legal”. O § 3º do referido 

diploma legal, ainda prevê que “não será cabível medida liminar que 

esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. Logo, por inteligência do § 

2º, do artigo 7º da Lei n° 12.016/2009 c/c com artigos 1º e 2º-B da Lei n° 

9.494/1997, não se vislumbra a possibilidade do deferimento da tutela 

antecipada, sobretudo, ante a irreversibilidade da medida. Nesse sentido, 

é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais 

pátrios. Precedente: STJ/AgRg na SLS 1502/PI; Relator Ministro Ari 

Pargendler; DJe 06/09/2012; TJ/RJ-AI00640412020138190000; Relator 

Des. Lucio Durante, Dj: 28/11/2013, Décima Nona Câmara Cível, Dp: 

24/03/2014; e, TJ/RS AI 70058007014 RS; Relator Leonel Pires Ohlweiler, 

Dj: 20/12/2013, Terceira Câmara Cível, Dp: 20/01/2014. Diante do exposto, 

com respaldo jurídico no artigo 1º da Lei n° 8.437/1992, § 2º, do artigo 7º 

da Lei n° 12.016/2009 e artigos 1º e 2º-B da Lei n° 9.494/1997, indefiro o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos 

pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. Com fulcro no 

art. 98 do CPC, presentes os pressupostos, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Cite-se o Requerido para querendo, apresentar contestação no 

prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000832-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE GONCALINA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036578-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TAUHATA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INDEA/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. A impetrante requer seja reanalisado o pedido liminar, ante a 

concessão da parcial da liminar pleiteada, afirmando ser certo seu direito 

obter a remoção. Informa que o pedido administrativo foi negado, com a 

ressalva de que o parecer poderia ser modificado “em caso de nova 

condição, como por exemplo a remoção de outro servidor efetivo 

FEDAF/Med. Veterinário dede que o mesmo tivesse tempo de serviço 

efetivo a ser executado no órgão similar a requerente; proveniente de 

outra URS para a UVL de Ribeirãozinho, podendo assim permitir a remoção 

da servidora sem prejuízo para esta Unidade Regional.” A impetrante 

juntou aos autos uma declaração de servidor médico veterinário que 

manifesta o interesse em assumir a Unidade de Ribeirãozinho (fl. 149). É a 

síntese. Decido. Compulsando os documentos e as novas informações 

trazidas, não foi possível vislumbrar que a administração pública tenha 

conhecimento do suposto interesse de outro servidor em assumir o cargo 

da impetrante, o que possibilitaria sua remoção, conforme a decisão 

administrativa. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de reanálise da medida 

liminar, em face da ausência de mudança fático-jurídica a ensejar a 

reforma da decisão combatida, que SEGUE MANTIDA. Notifique-se a 

autoridade coatora e demais determinações constantes na decisão de ID 

11923444. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010243-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Diante desses fundamentos, DEFIRO 

PARCIALMENTE TUTELA DE URGÊNCIA de natureza cautelar almejada pela 

parte autora, para acolher a Apólice de Seguro-Garantia trazida aos 

autos, como caução antecipada do crédito tributário constituído no Aviso 

de Cobrança Fazendário n° 43689/76/68/2012, com a finalidade de afastar 

as exigências impeditivas de obter Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa, nos termos do art. 206 do CTN. Expeça-se mandado para 

cumprimento por oficial de justiça plantonista. Cite-se o Requerido para, no 

prazo de cinco dias (art. 306, do CPC), contestar os presentes autos e 

indicar as provas que pretende produzir. Intime-se. Cumpra-se. ".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028079-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA REGINA DE SOUZA LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos, etc. Analisando o petitório 

aviado ao ID 10190917, requerendo a reconsideração da decisão que 

indeferiu a liminar pleiteada, indefiro o pedido mantendo a decisão pelos 

seus próprios fundamentos. Tendo em vista que a Impetrante informa a 

interposição de recurso de agravo de instrumento, proceda à Secretaria a 

juntada da decisão do mesmo, se houver. Após, cumpra-se a parte final 

da decisão de ID 9873729, uma vez que a autoridade coatora ainda não foi 

notificada.". OBSERVAÇÃO: O 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: 1014392-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...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 dedicação exclusiva – FDE dos 

filiados do Sindicato Requerente. Expeça-se mandado para cumprimento 

da liminar, devendo ser entregue ao Oficial Plantonista, se necessário. 

Deixo de designar 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. ".

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005784-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI MONTEIRO DA CRUZ (AUTOR)

MARIA FRANCISCA JOSE DE SOUSA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Nos termos artigo 357 do CPC/2015, passo a sanear o feito, 

eis que entendo necessária a produção de prova para dar suporte ao 

deslinde da causa. Foi decretada a revelia do requerido, e, pela análise do 

feito, verifico a regularidade do processo, razão pela qual declaro-o 

saneado. Fixo como ponto controvertido a comprovação dos fatos 

narrados no que tange à ocorrência do acidente, razão pela qual defiro a 

produção de provas requerida pelo autor. Designo a data de 21-06-2018 

às 15 horas, para a audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as 

partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o rol de 

testemunhas, nos moldes fixados no §4º do art. 357 do CPC, observando 

ainda ao disposto nos arts. 450 e 455 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061035 Nr: 51440-07.2015.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MARIA DO ESPIRITO SANTO POUSO

 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: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Certifico que, tendo em vista a manifestação da parte executada, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, querendo, 

apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1045429 Nr: 44081-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA DA GUIA SANTANA

 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: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Conforme Legislação Processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para:

 - intimação da parte autora para manifestar referente desp, fls.209/209vº 

. no prazo legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010362-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA MOREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação 

de Fazer ajuizada por MARIA APARECIDA MOREIRA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a transferência 

da autora para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A antecipação de tutela 

foi concedida em sede de plantão. Intimada a justificar o valor dado à 

causa, a parte autora por meio da Defensoria Pública informou que, de 

acordo com o valor repassado pelo governo federal e com a tabela do 

SUS, o valor da diária de leito em UTI é de R$ 655,00 (seiscentos e 

cinquenta e cinco reais), e que a estimativa média sobre a necessidade 

seria de cerca de 10 (dez) diárias por paciente. Dito isto, a somatória dos 

valores não ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários) mínimos, 

atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta 

reais), uma vez que 10 (dez) diárias em leito de UTI totalizam o montante 

de R$ 6.550,00 (seis mil quinhentos e cinquenta reais). Dessa forma, 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001896-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOMAR GAMA DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimada a justificar o valor dado à causa, a parte autora 

emendou a inicial para retificar o valor da causa para R$ 20.132,46 (vinte 

mil cento e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), requerendo a 

remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Dito isto, o 

novo valor dado à causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários) 

mínimos, atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e 

quarenta reais). Dessa forma, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 206 de 517



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

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000746-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA POSSAVATS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

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. Determino à parte Requerente a emenda da petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos autos a planilha de 

cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente 

corrigido com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos 

dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, 

desde já, que a apuração do valor pode ser realizada mediante simples 

cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor das verbas que 

compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título 

de alíquota, com a posterior aplicação do índice de correção monetária 

supracitado. Após o cálculo, determino à parte Requerente que adeque o 

valor da causa ao montante apurado, manifestando-se sobre a eventual 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001002-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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. Determino à parte Requerente a emenda da petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos autos a planilha de 

cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente 

corrigido com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos 

dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, 

desde já, que a apuração do valor pode ser realizada mediante simples 

cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor das verbas que 

compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título 

de alíquota, com a posterior aplicação do índice de correção monetária 

supracitado. Após o cálculo, determino à parte Requerente que adeque o 

valor da causa ao montante apurado, manifestando-se sobre a eventual 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001043-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES NERGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

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. Determino à parte Requerente a emenda da petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos autos a planilha de 

cálculo indicando o valor pretendido a título de cobrança, devidamente 

corrigido com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos 

dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 8.036/90). Ressalto, 

desde já, que a apuração do valor pode ser realizada mediante simples 

cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor das verbas que 

compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual fixado em lei a título 

de alíquota, com a posterior aplicação do índice de correção monetária 

supracitado. Após o cálculo, determino à parte Requerente que adeque o 

valor da causa ao montante apurado, manifestando-se sobre a eventual 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá para processar e julgar o feito, caso o montante seja inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos vigentes. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010312-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA LEQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: 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 a autora que comprove ou retifique 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. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 1003611 Nr: 24965-14.2015.811.0041

 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: MARIA DAS GRAÇAS CAMPELO ME, MARIA DAS 

GRAÇAS CAMPELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO 

MARMO DE OLIVEIRA, GOIANO ATACADO DE FRUTAS E VERDURAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, IRINÉIA MORAES DA SILVA - 

OAB:17.864/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Anulatória de Débito Tributário c/c Tutela Antecipada e 

Pedido de Dano Moral proposta por Maria das Graças Campelo - ME em 

face do Estado de Mato Grosso e outros.

 Instada a efetuar o recolhimento das custas processuais ou comprovar 

sua hipossuficiência econômica para fins de concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, a parte Requerente pugnou pelo parcelamento dos 

valores.

A Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, em consonância com as diretrizes do Novo Código de 

Processo Civil (art. 98, § 6º), regulamentou, em seu art. 468, §§ 6º a 8º, a 

possibilidade de parcelamento das custas processuais e da taxa judiciária, 

nos seguintes moldes:

 “Art. 468. Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

na forma da lei.

 (...)

 § 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.

 § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz.

§ 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a 

serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo.”

 Isto posto, com vistas a não inviabilizar o acesso da parte Requerente à 

jurisdição, defiro o pedido de parcelamento das custas processuais e da 

taxa judiciária em 6 (seis) vezes.

Após o pagamento da primeira parcela, retornem os autos conclusos para 

novas deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 759093 Nr: 11374-87.2012.811.0041

 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: RAÇA FORTE AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 767347 Nr: 20172-37.2012.811.0041

 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: JAIRO FERNANDES LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 981042 Nr: 14630-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES MARIA PREZA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor da Exequente.Condeno a 

Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do 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 cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 20 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1044554 Nr: 43697-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA, 

GISELLE FÁTIMA SILVA, MARILENE QUEIROZ DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18653/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

PROC DO MUNICIPIO - OAB:8.930

 Vistos, etc.

 1 – Caso necessário, registre-se e autue-se como Cumprimento de 

Sentença.

 2 – Ao Executado para, querendo, impugnar o pedido de Cumprimento de 

Sentença, no prazo legal (artigo 535 do Código de Processo Civil).

 3 – Em observância ao disposto nos artigos 10 e 493 do Código de 

Processo Civil, manifestem-se as partes sobre a eventual prescrição 

quinquenal decorrente da reestruturação das Carreiras do Poder 

Executivo do Município de Cuiabá por meio das Leis Complementares 

Municipais nº 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007, 154/2007, e da Lei 

Municipal nº 4.594/2004; bem como sobre a decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em 

regime de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a 

reestruturação da carreira após a conversão da URV constitui o termo ad 

quem da incorporação pretendida.

 4 - Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 839026 Nr: 43559-47.2013.811.0041
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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: MIGUEL ANGELO KABBAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO A DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial, 

JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial tão somente para 

consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos 

da tutela no nascedouro destes autos. Extingo os autos com resolução de 

mérito nos termos no art. 487, I, do NCPC.Sem custas. Condeno o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa observados os critérios do (art. 85, § 3º, I, 4º, III do 

Código de Processo Civil).Por estar amparada em jurisprudência do 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, a presente decisão não se sujeita 

ao reexame necessário, de acordo com o § 4º do artigo 496 do CPC. Após 

o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo.P. R. I.Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018.Paulo 

Márcio Soares de CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 853200 Nr: 55920-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARILCE FERNANDES GOMES DO ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

 1 – Caso necessário, registre-se e autue-se como Cumprimento de 

Sentença.

 2 – Ao Executado para, querendo, impugnar o pedido de Cumprimento de 

Sentença, no prazo legal (artigo 535 do Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1024712 Nr: 34154-16.2015.811.0041

 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 SÉRGIO TENUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 814980 Nr: 21431-33.2013.811.0041

 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): TIAGO DE OLIVEIRA MARTINS, JULIO ALCIDES 

SANCHEZ MARTINS, TÂNIA REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUISIO DE CASTRO LESSA 

JUNIOR - OAB:16375 MT, FABIO HENRIQUE REGINATO - 

OAB:16.639/MT

 Vistos.

Processo indevidamente concluso.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 999323 Nr: 23164-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO XAVIER DE MATOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Requerente.

Apesar das laboriosas razões postas pelo subscritor da petição inicial, em 

face das peculiaridades do caso concreto, entendo prudente analisar o 

pedido de antecipação de tutela após a contestação, para, à vista de 

maiores elementos de convicção, decidir adequadamente sobre o pedido 

formulado.

Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 

2016, por meio do qual o Requerido manifesta expresso desinteresse na 

conciliação ou autocomposição, deixo de designar audiência para esta 

finalidade, em homenagem aos princípios da economia e celeridade 

processual.

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1252352 Nr: 21889-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIA SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a secretaria acerca da tempestividade da Impugnação à 

Execução.

Em caso positivo, intime-se o Exequente para manifestação.

Em caso negativo, concluso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 811838 Nr: 18325-63.2013.811.0041

 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): LEÔNIDAS SANTOS DE LARA, SEBASTIANA 

CECILIA RIBEIRO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA LAURA DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:15.922/MT

 Vistos.

Processo indevidamente concluso.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 1042453 Nr: 42735-20.2015.811.0041

 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: DENISE REGINA FIRMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE CUIABA - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946/MT

 Vistos.

Processo indevidamente concluso.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1011593 Nr: 28244-08.2015.811.0041

 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: VALDERSON WILSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: claudia regina souza ramos 

- OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1062939 Nr: 52317-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA INACIA DE MATOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos.

Determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos autos, no prazo de 10 

dias, cópia da Lei Estadual nº 6.528/94 e seus anexos; cópia da 

Mensagem Legislativa nº 48/94; cópia do Decreto Estadual nº 4.400/94 e 

seus anexos; e cópias dos pareceres elaborados pelo Analista da 

PGE/MT, José Tolentino Confessor, e pela Controladoria-Geral do Estado, 

versando sobre a correção das tabelas remuneratórias à época da URV.

Após a juntada, manifeste-se a parte adversa, em 5 dias.

Ao final, voltem-me os autos conclusos para análise.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 854571 Nr: 57125-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA PEREZ LEINAT, APARECIDA DE SOUZA 

FERREIRA DE JESUS, CAROLINE APARECIDA MARTINS FIALHO, CIRENA 

JOSE DE CARVALHO DUARTE, IVANIR DA SILVA OLIVEIRA, JULIANA 

ASSUNÇÃO, JUVELINA GALDINA GONÇALVES ROMA, LEIA RODRIGUES 

DA CUNHA CARVALHO DE ABREU, LUSIA GONÇALVES DA SILVA, 

MARIA ROSALINA ALVES ARANTES, MARILZA JIACOMINI RUBINHO VAZ, 

PATRICIA MOREIRA COELHO RUPPIN, SEBASTIAO DA SILVA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15.989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos.

Em nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 879981 Nr: 16745-61.2014.811.0041

 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: FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSP. 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DA 

SECRETARIA DE FAZENDA, ESTADO DE MATO GROSSO

 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: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1121550 Nr: 19489-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO QUINTEIRO BARCELLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Certifique-se a secretaria acerca da tempestividade da Impugnação à 

Execução.

Em caso positivo, intime-se o Exequente para manifestação.

Em caso negativo, concluso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 434246 Nr: 13361-32.2010.811.0041

 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: CELSON ALBERTO MARCONDES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

 1 – Caso necessário, registre-se e autue-se como Cumprimento de 

Sentença.

 2 – Ao Executado para, querendo, impugnar o pedido de Cumprimento de 

Sentença, no prazo legal (artigo 535 do Código de Processo Civil).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1130910 Nr: 23378-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: ADNILSO DE ARRUDA, AIRTON ARAUJO FEITOSA, 

ANDERSON LUIZ DO PRADO, ANDRE CARDOSO DOS SANTOS, 

CLEBERSON RODRIGUES, CRISTYANO CASSIO GONÇALVES DE 

VASCONCELOS, ESNALDO DE SOUZA MOREILA, JANUARIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA, DARWIN SALGADO GERMANO, EDUARDO HENRIQUE 

SOUZA LANA, ENOEL FACUNDO DE MATOS, FABIANO PESSOA, 

GABRIEL CARDIM PAZIM, JONILDO JOSE DE ASSIS, WALDENIR SOARES 

PARAENSE SOBRINHO, PAULA REGINA PEIXOTO, JORDAN ESPINDOLA 

DOS SANTOS, VICTOR PAULO FORTES PEREIRA, QUERUBINO SOARES 

NETO, OTONIEL GONÇALVES PINTO, JULIANO BLANCO CANAVARROS, 

MANOEL DO NASCIMENTO DOS SANTOS ROSA, MARIA DO CARMO DE 

ROMA LOUREIRO, RACHID MOHAMED RACHID HASSOUN, REINALDO 

MAGALHÃES DE MORAES, ROBSON FERNANDES DA SILVA, SIZIEBORO 

ELVIS DE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO Z. MENDONÇA 

- OAB:6.576/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor dos Exequentes.Condeno 

os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, a ser suportado em igual proporção 

entre os vencidos. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Por corolário, 

julgo prejudicados os Embargos de Declaração de fls. 999/1.002.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 20 de abril de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1085675 Nr: 4114-17.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANDULFO SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON AKERLEY DA SILVA - 

PROCURADOR - OAB:8.930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO 

FIGUEIREDO DE ARRUDA - OAB:9423/MT, FLAVIO LUIS FIGUEIREDO DE 

ARRUDA - OAB:12814

 Vistos.

Manifeste-se o credor acerca da insurgência levantada pelo ente público, 

mormente pela aplicação dos termos da Lei Municipal nº 5.953, de 

26.06.2015, no prazo de 15 dias.

Na sequência, façam-me os autos conclusos para nova análise.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 908468 Nr: 35823-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORRACHAS VIPAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON ALEXANDRE MOREIRA 

NUNES - OAB:16206-MT, RENATO ROMEU RENCK JUNIOR - 

OAB:27.574/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORGIA KRISTINY DOS 

SANTOS ADAD PROCURADORA EST - OAB:

 INTIMAÇÃO do REQUERENTE, para IMPUGNAR a CONTESTAÇÃO 

apresentada às fls. 243/247.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1002377 Nr: 24432-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DOS SANTOS VIEIRA GARCIA, DIONIZIO 

BAREIRO NETO, DEISE AUXILIADORA PEREIRA LEITE, OSCARMO DE 

BARROS GONÇALVES, IVANETE TAVARES DE MATOS, LUCILENE 

RODRIGUES DA SILVA FIGUEIREDO, RICARDO TENORIO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das assertivas contidas na petição de fls. 149, devidamente 

confirmadas pelos andamentos lançados no Sistema Apolo, restituo 

integralmente o prazo recursal aos Requerentes.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 229732 Nr: 36734-68.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANY SEBASTIANA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827/MT, LUCAS OSVIANI - OAB:13920/MT

 Vistos e etc.

 Trata-se de um pedido de habilitação dos herdeiros não necessários para 

ingressar na presente demanda, no que concerne indenização por danos 

morais.

 Comprovou-se, nestes autos com a produção da pertinente certidão de 

óbito, a ocorrência do falecimento da parte autora, bem como que a 

sentença que homologou a partilha dos bens da falecida já transitou em 

julgado, tendo sido os peticionantes apresentados como únicos herdeiros 

habilitados.

 Devidamente intimada acerca da petição de habilitação, o DETRAN/MT, 

pugna pelo não reconhecimento da habilitação, em face do falecimento da 

parte autora. Sustenta ainda que por se tratar de herdeiros não 

necessários não fazem jus a transmissibilidade, dado o seu caráter 

subjetivo e personalíssimo.

E o breve relatório, decido.

Ainda que o direito moral seja personalíssimo e por isso intransmissível, o 

direito de ação para buscar a indenização pela violação moral transmite-se 

com o falecimento do titular do direito.

 Nesse passo, não havendo herdeiros necessários, tornam-se legítimos 

os herdeiros declarados no Arrolamento Sumário com sentença de 

homologação da partilha transitado em julgado. Assim, estes possuem 

legitimidade ativa para buscar a reparação pleiteada.

A habilitação de sucessores encontra-se prevista no art. 687 do NCPC. 

Vejamos:

“Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das 

partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.”

Desse modo, não resta dúvida quanto a habilitação dos herdeiros na ação, 

que atenderam todos os requisitos do art. 687 e seguintes do CPC/2015.

 Assim, determino que se proceda à habilitação dos herdeiros do “de 

cujus” indicados na petição e documentos de fls. 566/573.

Por conseguinte, cite-se o requerido para manifestar-se do pedido 

interpelado, dentro do prazo fixado no artigo 690 do CPC em observância 

do artigo 183 do referido diploma.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se e cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 20 de abril de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 839381 Nr: 43911-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 Vistos.

Caso necessário, registre-se e autue-se como Cumprimento de Sentença.

Intime-se o Executado para, querendo, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, conforme disposto nos artigos 

534 e 535 do Código de Processo Civil, restando facultado às partes, no 

mesmo prazo, o direito de apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos dos fatos a serem analisados.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Exequente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 845210 Nr: 48922-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO CUSTÓDIO DA SILVA, WALDIR AMIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:OAB/MT 14.087, EMMANUEL OLIVEIRA NETO - OAB:13.354/MT, 

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de INTIMAÇÃO do executado, sem que 

houvesse o pagamento da Requisição de Pequeno Valor, razão pela qual 

INTIMO o exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 948621 Nr: 59481-94.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ESTEL CLOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ / 

MT - OAB:

 Com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial, 

JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial tão somente para 

consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos 

da tutela no nascedouro destes autos. Extingo os autos com resolução de 

mérito nos termos no art. 487, I, do NCPC.Sem custas e honorários 

(Emenda Constitucional nº 80/2014). Por estar amparada em jurisprudência 

do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a presente decisão não se 

sujeita ao reexame necessário, de acordo com o § 4º do artigo 496 do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo.P. R. I.Cuiabá-MT, 26 de janeiro 

de 2018.Paulo Márcio Soares de CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1138399 Nr: 26741-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS FILHO, ARTHUR 

MERLIM RODRIGUES MAJOR, CLARINDO ALVES DE CASTRO, CLAUDIA 

REGINA SOARES, DELWISON SEBASTIAO MAIA DA CRUZ, DURVAL 

RODRIGUES DE LIMA, JEFFERSON DA SILVA AMARANTE, JOÃO 

EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO, GLEY ALVES DE ALMEIDA 

CASTRO, JOEL OUTO MATOS, JEAN KLEBBER BRITTO DA SILVA, 

HUMBERTO CARLOS DA SILVA, KARLA CRISTINA GOMES METELO 

FIHUEIRA, GILBERTO ORMOND, TULIO AQUINO MONTEIRO DA COSTA, 

LEONARDO DOTTA, MAURINO BENEDITO DA SILVA FILHO, RAFAEL 

JULIANO DOS SANTOS VIEIRA, MARCELO DE OLIVEIRA CONDE, 

VANESSA REGINA CICERO DE SÁ SOARES, WESMENSANDRO AUTO 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Em observância ao disposto nos artigos 10 e 493 do Código de Processo 

Civil, manifestem-se as partes sobre a eventual prescrição quinquenal 

decorrente da reestruturação das Carreiras Militares por meio da Lei 

Complementar Estadual nº 231/2005; sobre a decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em 

regime de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a 

reestruturação da carreira após a conversão da URV constitui o termo ad 

quem da incorporação pretendida; e também sobre a decisão monocrática 

proferida pelo Ministro Celso de Mello no Recurso Extraordinário nº 

984.840/MT, confirmando a aplicabilidade da referida tese aos servidores 

do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

Cuiabá, 9 de agosto de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 948621 Nr: 59481-94.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ESTEL CLOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ / 

MT - OAB:

 Ação Cominatória nº 59481-94.2014.811.0041 - Cód. nº 948621

Requerente: Maria Estel Closs.

Requeridos: Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá.

Vistos e etc.

Intime-se os requeridos para tomarem ciência da prestação de conta 

apresentada pela parte autora às fls. 70/71, sendo-lhe oportunizado o 

prazo de 10 (dez) dias para eventual insurgência, sob pena de preclusão.

Após, vistas ao Ministério Público.

Conclusos, para saneador ou julgamento antecipado da lide.

Às providências.

Cuiabá-MT, 27 de junho de 2017.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 755103 Nr: 7113-79.2012.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES JOÃO MOSCHINI, E J MOSCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELO - 

OAB:5.026/MT, PABLO JOSÉ MELATTI - OAB:11096/MT

 Ação de Reintegração n.º 7113-79.2012.811.0041

Requerente: ESTADO DE MATO GROSSO

Requerido: Euclides J Moschi e outro.

 Vistos etc.

 A fixação do valor dos honorários periciais far-se-á considerando-se o 
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local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo 

estimado do trabalho a se realizar.

 Nos autos em epígrafe, evidenciam-se as insurgências do Estado de Mato 

Grosso e do requerido quanto ao valor dos honorários periciais propostos 

pelo expert.

 Instado a se manifestar, o mesmo mantém os valores, elucidando o 

trabalho a ser executado.

 Pois bem. Analisando os autos, entendo que assiste parcial razão às 

partes quando invectivam o total de horas necessárias ao 

desenvolvimento dos trabalhos, os valores das despesas orçados de 

forma hipotética, documentos nos autos à disposição do perito que podem 

auxiliar em sua realização, e ainda, o fato da perícia ser realizada em zona 

urbana.

 Posto isto, hei por bem em arbitrar os honorários periciais no valor de R$ 

19.000,00 (dezenove mil reais), o qual entendo por suficiente para 

remunerar o trabalho profissional e o material a ser despendido para a 

realização da perícia, em face dos trabalhos que serão necessários à 

consecução do laudo, o que, seguramente, toma tempo do profissional e 

releva certo grau de complexidade.

 Cumpra-se, em todos os seus termos a r. decisão de fls. 555.

 Desde já, autorizo o expert a levantar 50% do valor dos honorários para 

dar início aos trabalhos.

 P.I.

 Cuiabá, 23 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.: 817283 Nr: 23709-07.2013.811.0041

 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): YARA DAS GRAÇAS FERNANDES REIS, 

ANTONIO DE LARA FERNANDES, LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI, SILVIA 

DE LARA PINTO FERNANDES, ARIOMENDES DE LIMA FERNANDES, YÊDA 

FERNANDES BATAIOLI, BENEDITO CESARIANO LARA FERNANDES, 

FÁTIMA PINTO DE LARA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao Requerente, para impulsionar o feito, manifestando o que entender de 

direito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1002383 Nr: 24435-10.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEYSON KAYSJIRO YAMASSAKI, MARIDILZA OPENA 

DE AGUIAR, NILDO RAMOS NUNES, RAMON AGUNIA SILVA, WESLEY 

RONI CUNHA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aos Requerentes para, em 15 (quinze) dias, cumprirem a determinação de 

fls. 59, sob pena de lhes ser aplicado o disposto no parágrafo único do 

artigo 321 do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1028296 Nr: 35955-64.2015.811.0041

 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: DILZA MIRANDA PIRES TOSI, BENEDITA SIQUEIRA 

SANTOS DE QUEIROZ, ELENIR DA SILVA XAVIER, MARIA DO SOCORRO 

LOPES GUIMARÃES, MARLI RIGO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

OAB:

 Vistos.

Registre-se e autue-se como cumprimento de sentença.

INTIME-SE o ente estatal para impugnar, em querendo, o pedido de fls.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1039691 Nr: 41449-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

“Não há que se falar em maltrato ao art. 535 do Código de Processo Civil 

quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com 

clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o 

magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos 

deduzidos pelas partes.” (EDcl no AgRg no Ag 765.678/RJ, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

02/09/2010, DJe 15/09/2010). Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se. Cuiabá, 23 de abril de 2018. Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1054633 Nr: 48590-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA VITTORAZZI CORREA RIOS, DULCE HELENA 

ALVES BARBOSA, JORGE SEBASTIÃO, IZIA DE ASSUNÇÃO, LENI 

DALVA RODRIGUES PENACHIONI, LOURDES PRINCKA VITORAZZI, VILMA 

ANDRETO BOGAS HERNANDES, MARIA DAS GRAÇAS SILVA, MARIA DE 

LOURDES MOREIRA, MARIA JOSÉ PAVIN DA SILVA, ROSINA 

MALDONADO VIEIRA, ZITA VITTORAZZI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 

julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1055339 Nr: 48920-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC
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 Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

“Não há que se falar em maltrato ao art. 535 do Código de Processo Civil 

quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com 

clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o 

magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos 

deduzidos pelas partes.” (EDcl no AgRg no Ag 765.678/RJ, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

02/09/2010, DJe 15/09/2010). Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se. Cuiabá, 23 de abril de 2018. Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1064639 Nr: 53042-33.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS YOSHITARO DIAS SUZUKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC DO ESTADO

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o Requerente ao pagamento 

das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo 

a exigibilidade da obrigação, nos moldes do artigo 98, § 3º, do diploma 

processual.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 23 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 831733 Nr: 37373-08.2013.811.0041

 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: MAGALI HELENA PEREIRA DA SILVA, MARLENE DE 

JESUS PADILHA COSTA, MARGARIDA KLOH, MIRTES DIONES GRUBER, 

NADIA MARIA DE SIQUEIRA EUGENIO, PRICILA GONÇALVES DA SILVA, 

SEBASTIANA DE MORAES SANTOS, SOLANGE DE CAMPOS LOUREIRO 

FERNANDES, TANIA MARIA DE SIQUEIRA EUGENIO RODRIGUES, SELMA 

MARIA DO ESPÍRITO SANTO, NELY KLOH, ROSANI APARECIDA 

KOVALSKI DA CRUZ ARRUDA, SOILI PACHECO NONATO, TELMA PACINI, 

ZULEICA CATARINA DE DEUS FONTES, ZILDA SARADINI, WAGNER 

TRINDADE DA COSTA RACHID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Intime-se o ora embargado para se manifestar acerca do recurso aviado 

às fls. 188.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 881514 Nr: 17711-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS - AMBEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:OAB/MT 3.934, LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA - 

OAB:112.310/RJ, PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - 

OAB:OAB/MT 16.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:PROC.

 Vistos.

Diante da juntada de CD nos autos pela autora, contendo segundo alega, 

documentos elucidativos da "vexata quaestio", manifeste-se o requerido 

no prazo de 15 dias, acerca do seu coteúdo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 905487 Nr: 33898-10.2014.811.0041

 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: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO SCHUSTER JUNIOR - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Costa Santos 

Borralho (PROC ESTADO) - OAB:3.607-MT

 Vistos.

Manifeste-se o Estado de Mato Grosso acerca do pedido de extinção 

parcial do pedido, vindicado pelo autor no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 871372 Nr: 10566-14.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBEV S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:3.934/MT, LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA - 

OAB:112.310/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 Vistos.

Cumpra-se o despacho proferido nos autos em apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 896609 Nr: 27374-94.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO SCHUSTER JUNIOR - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Vistos.

Manifeste-se o Estado de Mato Grosso acerca das alegações do autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1133629 Nr: 24467-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAIR VIEGAS AUERSWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO JOSÉ PEDRO 

GONÇALVES TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos, em correição.

Processo indevidamente paralisado.

Intime-se o Exequente para manifestar-se acerca da Impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1133629 Nr: 24467-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ATHAIR VIEGAS AUERSWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO JOSÉ PEDRO 

GONÇALVES TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor da Exequente.Condeno a 

Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do 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 cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 23 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1175787 Nr: 42379-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYK GOMES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor do Exequente.Condeno o 

Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do 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 cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 23 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1133629 Nr: 24467-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAIR VIEGAS AUERSWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO JOSÉ PEDRO 

GONÇALVES TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos,

Intime-se o Requerido.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015549-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SONORA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER LUIZ DE CAMPOS SOARES OAB - MS5661 (ADVOGADO)

ZELIR ANTONIO MAGGIONI OAB - 321.982.721-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO APARECIDO DE OLIVEIRA NANTES (DEPRECADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro PORTO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 312055 Nr: 18433-05.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EDÉSIO MATEUS ZANDONADI, MARIA DE 

LOURDES SINAIDI ZANDONADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Vistos.

Processo indevidamente concluso.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 714792 Nr: 6844-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1.Defiro o pedido de fls.18, quanto ao cumprimento do mandado 

independentemente do pagamento da diligência, nos termos da decisão da 

Ministra Laurita Vaz no Mandado de Segurança nº 2017/0159664-5.

2.Expeça-se mandado de citação do executado, a ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça no endereço constante da CDA de fls.23/24.

3.Caso não seja exitosa a citação por oficial de justiça, determino a 

citação do executado, via edital, com prazo de 30(trinta) dias, fazendo 

constar as advertências legais, conforme requerido às fls.14/15.

4.Cumpra-se, expedindo-se os necessários.

Cuiabá, 16 de abril de 2018.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 765441 Nr: 18142-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI COMPUTADORES E SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA LTDA, LUANA CARVALHO DE OLIVEIRA, GILMAR 

GONÇALVES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1.Defiro em parte o pedido de fls. 17, quanto ao cumprimento do mandado 

independentemente do pagamento da diligência, nos termos da decisão da 
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Ministra Laurita Vaz no Mandado de Segurança nº 2017/0159664-5.

2.Expeça-se mandado de citação dos executados, a ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça no endereço constante na CDA de fls. 18/19.

4.Cumpra-se, expedindo-se os necessários.

Cuiabá, 16 de abril de 2018.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 790115 Nr: 44156-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, ERNANDES VENDRAME, GISLAINE DE SOUZA 

VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 – Defiro o pedido constante de fls. 16/17 e, determino a expedição de 

mandado para os sócios executados nos endereços constantes na CDA 

de fl. 18 (independente do pagamento de diligência) em nome de 

ERNANDES VENDRAME e GISLAINE DE SOUZA VENDRAME presente 

nesta Comarca, e, expedição de carta precatória a AGROSHOP 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - AGROCAMPO MÁQUINAS AGRÍCOLAS E 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA EPP, com atividade na Comarca de 

Tangará da Serra, tendo como finalidade a citação da executada no 

endereço indicado a fl. 18.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 927768 Nr: 48100-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELTON FREIRE DE ALENCAR, ANGELTON 

FREIRE DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1.Defiro o pedido de fls.18, quanto ao cumprimento do mandado 

independentemente do pagamento da diligência, nos termos da decisão da 

Ministra Laurita Vaz no Mandado de Segurança nº 2017/0159664-5.

2.Expeça-se mandado de citação do executado, a ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça no endereço constante da CDA de fls.19/20.

3.Caso não seja exitosa a citação por oficial de justiça, determino a 

citação do executado, via edital, com prazo de 30(trinta) dias, fazendo 

constar as advertências legais.

4.Não havendo manifestação do executado no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio, desde já, como curador especial, um dos membros da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso.

5.Cumpra-se, expedindo-se os necessários.

Cuiabá, 16 de abril de 2018.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 967659 Nr: 8080-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSÉ DO CARMO FERREIRA, NELSON 

JOSÉ DO CARMO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1.Defiro o pedido de fls.12, quanto ao cumprimento do mandado 

independentemente do pagamento da diligência, nos termos da decisão da 

Ministra Laurita Vaz no Mandado de Segurança nº 2017/0159664-5.

2.Expeça-se mandado de citação dos executados, a ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça no endereço constante da CDA de fl.13.

3.Caso não seja exitosa a citação por oficial de justiça, determino a 

citação dos executados, via edital, com prazo de 30(trinta) dias, fazendo 

constar as advertências legais.

4.Não havendo manifestação dos executados no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do 

CPC, nomeio, desde já, como curador especial, um dos membros da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

5.Cumpra-se, expedindo-se os necessários.

Cuiabá, 16 de abril de 2018.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 972426 Nr: 10449-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. D. AUTO SERVIÇOS - ELÉTRICA E 

MECÂNICA LTDA, EUNICE LIMA SILVA, ROSENILTON DE ARAÚJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 18, quanto ao cumprimento do mandado 

independentemente do pagamento da diligência, nos termos da decisão da 

Ministra Laurita Vaz no Mandado de Segurança nº 2017/0159664-5.

2. Expeça-se mandado de citação dos executados, a ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça no endereço constante da CDA de fl. 07.

3.Caso não seja exitosa a citação por oficial de justiça, determino a 

citação dos executados, via edital, com prazo de 30(trinta) dias, fazendo 

constar as advertências legais.

3.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários.

Cuiabá, 16 de abril de 2018.

ADAIR JULIETA DA SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 980296 Nr: 14285-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JV CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, VITOR 

DE MORAES CAMPOS, KENNER VICTOR DA COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1.Defiro o pedido de fls.18, quanto ao cumprimento do mandado 

independentemente do pagamento da diligência, nos termos da decisão da 

Ministra Laurita Vaz no Mandado de Segurança nº 2017/0159664-5.

2.Expeça-se mandado de citação dos executados, a ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça no endereço constante da CDA de fls.07/09.

3.Caso não seja exitosa a citação por oficial de justiça, determino a 

citação dos executados, via edital, com prazo de 30(trinta) dias, fazendo 

constar as advertências legais.

4.Cumpra-se, expedindo-se os necessários.

Cuiabá, 16 de abril de 2018.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 995771 Nr: 21379-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROTEC COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA, 

PEDRO BARBOSA RODRIGUES, ADRIANO BARBOSA RODRIGUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1.Defiro o pedido de fls.18, quanto ao cumprimento do mandado 

independentemente do pagamento da diligência, nos termos da decisão da 

Ministra Laurita Vaz no Mandado de Segurança nº 2017/0159664-5.

2.Expeça-se mandado de citação dos executados, a ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça no endereço constante da CDA de fls.19/20.

3.Caso não seja exitosa a citação por oficial de justiça, determino a 

citação dos executados, via edital, com prazo de 30(trinta) dias, fazendo 

constar as advertências legais.

4.Não havendo manifestação dos executados no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do 

CPC, nomeio, desde já, como curador especial, um dos membros da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

5.Cumpra-se, expedindo-se os necessários.

Cuiabá, 16 de abril de 2018.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 782749 Nr: 36409-49.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o presente embargos à execução 

fiscal, nos termos do que dispõe o artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, e por consequência, declaro regular a Execução Fiscal (CDA nº 

20111430, processo n° 26316-61.2011, código 730272) em apenso, 

movida pela Fazenda Pública Estadual - MT em face de Samsung 

Eletrônica da Amazônia Ltda.

Custas Processuais pagas na inicial.

CONDENO o Embargante no pagamento de honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, na forma do artigo 

85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado.

 Em seguida, traslade-se cópia deste decisum para os autos da execução 

fiscal em apenso (código 730272), desapensem-se os autos e arquive-se 

este feito, observando as formalidades devidas.

 Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se 

amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do NCPC .

Transitada em julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Proc. nº 0503274-81.2015.8.11.0041 – PJE Espécie: Embargos À 

Execução Fiscal Embargante: Banco Bradescard S.A., Embargado: Estado 

De Mato Grosso Vistos. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

apresentada pelo embargante BANCO BRADESCARD S.A., em face da 

Execução Fiscal n. 0500947-66.2015.8.11.0041, distribuída em 

31/08/2015, que lhe move o ESTADO DE MATO GROSSO, visando receber 

débito inscrito na Dívida Ativa n.º 201512941, conforme certidão 

colacionada aos autos. Regularmente citado, o Banco Embargante acostou 

aos autos, a fim de garantir o juízo, o comprovante de depósito efetuado 

em 21/10/2015, no valor de R$ 25.201,29 (vinte e cinco mil duzentos e um 

reais e vinte e nove centavos). Oportunamente, o Embargante opôs os 

aludidos Embargos à Execução aduzindo em sede de preliminar que a 

execução fiscal não merece prosperar, haja vista, que a Certidão de 

Divida Ativa deixou de atender os requisitos estabelecidos pela lei (artigo 

202, do CTN), tais como: nome do devedor e endereço; quantia devida e 

maneira de calcular os juros de mora; origem e natureza do crédito; data 

de inscrição; dispositivos legais infringidos; e número do procedimento 

administrativo, por conta disso, alega a carência da inicial ante a nulidade 

da referida CDA por ausência dos requisitos legais e pugna pela 

procedência dos embargos, de consequência, a extinção da Execução. 

No mérito, o Embargante afirma que lhe foi imputado multa exorbitante, já 

que não foi reconhecida qualquer circunstância atenuante, devendo ser 

reduzida drasticamente por este juízo para evitar que o quantum 

sancionatório seja desproporcional às supostas infrações. Por fim, postula 

pela concessão de efeito suspensivo, pois garantiu o juízo com o depósito 

no valor do débito exequendo em tese. Os embargos foram recebidos, 

suspendendo-se a execução fiscal. Instigado a se manifestar o 

Embargado refuta, com veemência, as alegações do Embargante, e pede a 

improcedência dos embargos com a conversão do depósito em renda para 

o pagamento de dívida constante da mencionada Certidão de Dívida Ativa 

posta em execução. Às Partes foram intimadas para especificarem as 

provas que ainda desejavam produzir, veio então, o Embargante e reiterou 

os termos já apresentados, solicitando o julgamento da lide e a 

procedência dos Embargos. Por sua vez, o Embargado quedou-se silente. 

É a síntese dos fatos. Fundamento. DECIDO. A matéria sub judice envolve 

questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, 

com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção 

de provas. “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., 

DJU 17.9.90, p. 9.514). Preliminar de Carência da Ação Neste sentido, a 

meu ver não resta caracterizada a alegada carência da petição inicial dos 

autos da Execução Fiscal n. 0500947-66.2015.8.11.0041, por ausência 

dos requisitos essenciais à validade da Certidão de Divida Ativa de que 

trata o art. 202 do Código Tributário Nacional - Lei 5172/66. Afinal, o art. 

202 do Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito 

tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios dispõe que: Art. 202. O 

termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição. Ora, examinando os autos verifico que o crédito inscrito na 

dívida ativa, correspondente à CDA n. 201512941, foi constituído 

definitivamente em 05/06/2013, o qual originou a Execução Fiscal n. 

0500947-66.2015.8.11.0041, distribuída em 31/08/2015, que intenta o 

recebimento da multa aplicada pelo órgão do PROCON, em face do 

descumprimento do disposto na Lei nº 8.078/90, pela infração ao Artigo 

6º, inciso III, Artigo 55, §4º, Artigo 39, inciso V, Artigo 51, inciso IV da Lei 

nº 8.078, Artigo 12, inciso VI, Artigo 33, inciso III, §2º do Decreto Federal 

2.181/97 e Artigo 21 do Decreto Estadual 3.571/2004, no valor de R$ 

R$16.010,17. Dos documentos colacionados a inicial dos autos da 

Execução Fiscal n. 0500947-66.2015.8.11.0041, o ID 318909 transporta a 

CDA e o ID 318910 veicula o documento de comprovação, de modo que, 

se nota que além de discriminar minuciosamente todas as infrações 

praticadas pelo Embargante, reflete com precisão todos os dados 

necessários à validade e eficácia da Certidão de Divida Ativa, ou seja: o 

nome do devedor e endereço; quantia devida e maneira de calcular os 

juros de mora; origem e natureza do crédito; data de inscrição; 
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dispositivos legais infringidos; e número do procedimento administrativo), 

como se examina a seguir dos dados retirados dos documentos citados: 

“Tipo de Processo: Auto de Infração N.º Auto de Infração: 0209-008.793-3 

Data: 05/06/2013. Órgão: PROCON Nº Processo Órgão: 73761/2015 

Situação: Pré-Ajuizado Número da CDA: 201512941 Data Inscrição CDA: 

20/07/2015 Livro: *** Folha: *** Nº Exec. Fiscal: *** Código do Processo 

Judicial: *** Unidade de Ajuizamento: CUIABA Sub-Unidade de 

Ajuizamento: *** Infração: DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO Descrição 

Infração: Descumprimento do Disposto Enquadramento: Descumprimento 

do Disposto Penalidade: Descumprimento do Disposto Descrição 

Complementar: FATO: Descumprimento da Lei nº 8.078/90. INFRAÇÃO: 

Artigo 6º, inciso III, Artigo 55, §4º, Artigo 39, inciso V, Artigo 51, inciso IV 

da Lei nº 8.078, Artigo 12, inciso VI, Artigo 33, inciso III, §2º do Decreto 

Federal 2.181/97 e Artigo 21 do Decreto Estadual 3.571/2004. 

PENALIDADE: Multa Administrativa no valor de R$16.010,17.” Acerca do 

assunto elenco o julgado a seguir: “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

AFASTADAS – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA 

INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO IMPROVIDO. Não 

comprovada a alegada novação, não há que falar-se em carência da ação 

de execução. Possível a adequação do rito processual, não há nulidade 

que resulte na extinção da execução, nem se verifica a inadequação da 

via eleita que resulte em ausência de interesse de agir. Nos embargos à 

execução, cabe ao embargante fazer prova de suas alegações. Não 

subsiste a alegação de excesso de execução por pagamento sem a 

respectiva prova. EMENTA – RECURSO ADESIVO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. Nas 

execuções, embargadas ou não, a fixação dos honorários advocatícios 

deve levar em consideração o critério da equidade, imposto pelo 

enunciado do artigo 20, § 4.º, do Código de Processo Civil.” (TJ-MS - APL: 

00003791420108120055 MS 0000379-14.2010.8.12.0055, Relator: Des. 

Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 21/07/2015, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 27/07/2015). Diante disso, tenho que não resta 

duvida quanto legitimidade da CDA, vez que preenche todos os requisitos 

legais exigíveis, pelo que afasto a preliminar de carência da ação 

suscitada pelo Embargante e reconheço a liquidez e certeza da CDA 

201512941, já que atende todos os requisitos previstos no artigo 202, do 

CTN. No tocante a alegação de exacerbação do valor da multa aplicada 

tenho que também não deve vingar, uma vez que não passa de retórica 

jurídica, já que o Embargante sequer tentou demonstrar nos autos o 

alegado excesso da multa, nem na inicial tampouco no momento em que 

lhe foi oportunizado a produção de provas. Afinal sabe-se que para 

efeitos de valoração da multa leva-se em conta, entre outros aspectos, a 

condição econômica do fornecedor, todavia, inobstante o protesto do 

Embargante, neste sentido, o mesmo quedou-se totalmente inerte naquilo 

que lhe competia evidenciar. Em que pese o disposto no artigo 57, do 

Código de Defesa do Consumidor e artigo 28, do Decreto Federal 2.181/97, 

que apregoa que para a aplicação da sanção deve-se considerar a 

gravidade da suposta infração, a extensão do dano causado aos 

consumidores, a vantagem auferida pela empresa e a condição econômica 

da empresa. No mais basilar que lhe incumbia, como já dissemos o 

Embargante sequer tentou demonstrar sua condição econômica a fim de 

verificação da desproporcionalidade da multa aplicada, pelo contrário, o 

Banco Bradescard S.A., apenas alegou, mas nada comprovou. A 

proposito cito os arestos: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO ANULATÓRIA – EMPRESA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – 

SUJEITA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA DO STJ – 

MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – INEXISTENTE – 

RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à 

relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus 

participantes. Não há se acoimar de ilegal, ou abusiva, a multa aplicada 

pelo PROCON, se inexiste, nos autos, comprovação de vício que macule o 

processo administrativo, bem assim, foi observado o devido processo 

legal.” (Ap 75930/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 

16/08/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – 

NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA 

DE VÍCIO - MULTA APLICADA PELO PROCON OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

DESCUMPRIMENTO DE LEIS QUE REGULAMENTAM O ATENDIMENTO 

PRIORIOTÁRIO AOS IDOSOS – LEI ESTADUAL Nº 8.551/2006 – REDUÇÃO 

DA MULTA – VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A multa aplicada pelo PROCON, pelo descumprimento de Lei 

Estadual, foi fixada com observância aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. O processo administrativo foi precedido de ampla 

defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa desprestigiar 

o processo administrativo e que resultou na aplicação da multa. A sanção 

aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da 

instituição bancária, além de sua natureza sancionatória, a multa deve 

desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática 

tida por ilegal.” (Ap 102585/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

11/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016) Categoricamente, a despeito da 

alegação da aplicação de multa exorbitante rejeito tal tese defensiva. 

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, 

com resolução de mérito, o pleito da presente Ação de Embargos à 

Execução Fiscal proposta por BANCO BRADESCARD S.A., em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, 

como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a 

legitimidade, liquidez e certeza da CDA 201512941. Condeno o 

Embargante/Executada ao pagamento da verba honorária da parte ex 

adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente 

corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do 

mesmo dispositivo legal. Custas processuais quitadas previamente. 

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal  n . 

0500947-66.2015.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito. Esta 

sentença não esta sujeita a reexame necessário porque não se amolda a 

nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC. Preclusas a vias 

recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com 

as baixas e demais formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá, 05 de outubro de 2017 ADAIR JULIETA DA 

SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504171-12.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carolina Davoglio de Arruda OAB - DF0029208A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

Proc. nº 0504171-12.2015.8.11.0041 – PJE Espécie: Embargos À 

Execução Fiscal Embargante: Banco Bradesco Financiamentos S.A., 

Embargado: Fazenda Pública Estadual – MT Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL apresentada pelo embargante BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face da Execução Fiscal n. 

0500434-98.2015.8.11.0041, que lhe move a FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – MT, visando receber débito inscrito na Dívida Ativa n. 

201512826, advinda de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e 

Defesa do Consumidor – PROCON no valor originário de R$10.837,09 (dez 

mil oitocentos e trinta e sete reais e nove centavos), conforme certidão 

colacionada aos autos principais. Regularmente citado, o Executado, ora 

Embargante, acostou aos autos, a fim de garantir o juízo, o comprovante 

de depósito efetuado em 09/11/2015, no valor de R$17.871,00 (dezessete 

mil reais, oitocentos e setenta e um reais), como se verifica do ID 386905. 

Oportunamente, opôs os aludidos Embargos à Execução aduzindo que o 

valor da multa aplicada se mostra exorbitante não devendo prosperar, a 

fim de não incorrer em flagrante ilegalidade, pois fere o princípio da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que a autoridade 

administrativa se limitou a atribuir a multa demasiadamente exagerada, sem 

fundamentar coerentemente a penalidade imposta, omitindo-se na sua 

obrigação de observar as regras insculpidas no Código de Defesa do 

Consumidor e no Decreto 2.181/97. Em face disso, pugna, 

alternativamente, pela minoração da multa arbitrada e/ou pela procedência 

destes embargos, decretando a extinção da execução fiscal e o imediato 

cancelamento da inscrição da dívida ativa que lhe deu ensejo, 

determinando-se, ainda, o levantamento da garantia depositada pela 

embargante e a condenação do embargado nas verbas de sucumbência. 

Demanda, ainda, pela concessão de efeito suspensivo, pois garantiu o 

juízo com o depósito no valor, em tese, do débito exequendo. Os 

embargos foram recebidos, suspendendo-se a execução fiscal. Instigado 
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a se manifestar o Embargado refuta, com veemência, as alegações do 

Embargante e pede a improcedência dos embargos in totum. Às Partes 

foram intimadas para especificarem as provas que ainda desejavam 

produzir, todavia, mantiveram-se silentes. É a síntese dos fatos. 

Fundamento. DECIDO. A matéria sub judice envolve questão unicamente 

de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 

355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas. “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª 

Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). Cuida-se de 

Ação de Embargos à Execução Fiscal que fora oposta com objetivo de 

diminuir o valor da multa aplicada e, subsidiariamente, desconstituir o título 

executivo, ao argumento de que existe abusividade no valor atribuído à 

multa, eis que o quantum é excessivamente alto devendo a execução 

fiscal ser extinta. Examinando os autos verifico que o crédito inscrito na 

dívida ativa, correspondente à CDA n. 201512826 deu origem a Execução 

Fiscal n. 0500434-98.2015.8.11.0041, que intenta o recebimento da multa 

aplicada pelo órgão do PROCON, em face do descumprimento da lei nº 

8.078/90, infração: art. 39, inciso v lei 8.884/94, art. 51, IV, §1º, I e III, do 

CDC. Penalidade: multa administrativa no valor de R$10.837,09 (dez mil 

oitocentos e trinta e sete reais e nove centavos). Dos documentos 

colacionados inicial dos autos da Execução Fiscal se verifica com 

exatidão os dados essenciais a existência da Certidão de Dívida Ativa, 

como é o caso do nome do devedor e endereço; quantia devida e maneira 

de calcular os juros de mora; origem e natureza do crédito; data de 

inscrição; dispositivos legais infringidos; e número do procedimento 

administrativo. É certo que, o Código de Defesa do Consumidor atendendo 

o comando constitucional da presença do Estado na defesa do 

consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas, que são 

aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de 

serviços que violam as normas de proteção consumerista. Sendo que o 

art. 57 do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de 

multa, de cujas regras não podem se descurar a legislação municipal, que 

se afigura, na hipótese, foi editada em consonância com o ordenamento 

federal, já que seus parâmetros não extrapolam o disposto pela norma 

geral. É sabido, também, que de acordo com o Código de Direito do 

Consumidor, as sanções administrativas representam uma das facetas da 

atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, 

que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado. Tais sanções 

representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública 

àquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está 

disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Serve para 

compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para 

desestimular a repetição de tal comportamento por parte de todos os 

fornecedores. In casu, no tocante a alegada exacerbação do valor da 

multa aplicada tenho que não deve prosperar vez que não passa de 

retórica jurídica, já que o Embargante não demonstra o excesso declarado, 

nem na inicial, tampouco no momento em que lhe foi oportunizado à 

produção de provas. Inobstante o disposto no artigo 57, do Código de 

Defesa do Consumidor e artigo 28, do Decreto Federal 2.181/97, que 

assevera que para a aplicação da sanção deve-se considerar a 

gravidade da suposta infração, a extensão do dano causado aos 

consumidores, à vantagem auferida pela empresa e a condição econômica 

da empresa. Não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção 

aplicada, que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser 

suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da instituição bancária, 

bem como, visa desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a 

repetição da prática tida por ilegal. A meu ver, no mais basilar que lhe 

incumbia como já dissemos alhures, o Embargante não evidenciou que 

efetivamente ocorreu desproporcionalidade na fixação do valor da multa 

aplicada face sua condição econômica, pelo contrário o Banco Bradesco 

Financiamentos S.A., apenas alegou, mas não comprovou. Igualmente, não 

nos convence a afirmação de que o valor atribuído à sanção, qual seja: 

R$10.837,09 não seja uma quantia razoável a coibição da conduta lesiva, 

pois à luz dos fatos e provas dos autos entendo que o valor da multa foi 

fixado dentro dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. A 

propósito, acerca do tema elenco os julgados a seguir: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO 

PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – 

AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO 

FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS 

EM QUANTIA ELEVADA – MINORAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Dada a decisão administrativa fundamentada com base nas provas 

constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo 

contribuinte, quanto às informações da fornecedora, bem assim precedida 

do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto 

aferível, mas, tão somente, o inconformismo da Recorrente com a sua 

condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade na dosagem da penalidade, quando obedecida às 

diretrizes da legislação consumerista, uma vez que a sanção aplicada 

deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva, por parte da prestadora 

do serviço ou fornecedora de produto. O arbitramento dos honorários 

deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do 

profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da 

causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido (art. 20, § 4º, do 

CPC/73), devendo ser majorada quando arbitrada em quantia irrisória.” (Ap 

45024/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 

FISCAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – REJEITADA – 

PRECEDENTE DO STF - MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE 

ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – 

OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - FIXAÇÃO DO VALOR – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 57 DO CDC – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. “[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no 

sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor 

sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de 

serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local 

(art. 30, inciso I, Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento 

da Repercussão Geral no RE nº 610221-RG, de relatoria da Ministra Ellen 

Gracie (DJe de 20/08/10). [...]”. (ARE 756593 AgR, Relator(a): Min. DIAS 

TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015) Inexistindo vício para 

macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, 

não há que se falar em nulidade. Os parâmetros estabelecidos pelo 

Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa 

por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade.” (Ap 81856/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016). “PROCESSUAL CIVIL – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EMPRESA DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR – SUJEITA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

SÚMULA DO STJ – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – OBSERVÂNCIA 

AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – 

INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência 

privada e seus participantes. Não há se acoimar de ilegal, ou abusiva, a 

multa aplicada pelo PROCON, se inexiste, nos autos, comprovação de vício 

que macule o processo administrativo, bem assim, foi observado o devido 

processo legal.” (Ap 75930/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, 

Publicado no DJE 16/08/2016). “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – 

INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO - MULTA APLICADA PELO PROCON 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DE LEIS QUE 

REGULAMENTAM O ATENDIMENTO PRIORIOTÁRIO AOS IDOSOS – LEI 

ESTADUAL Nº 8.551/2006 – REDUÇÃO DA MULTA – VALOR ADEQUADO 

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A multa aplicada pelo 

PROCON, pelo descumprimento de Lei Estadual, foi fixada com 

observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O 
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processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não 

havendo nenhum vício que possa desprestigiar o processo administrativo 

e que resultou na aplicação da multa. A sanção aplicada deve ser 

suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da instituição bancária, 

além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo 

menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.” (Ap 

102585/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2016, Publicado no 

DJE 20/07/2016) Por tudo isso, concluo que o valor aplicado a multa em 

questão está em conformidade com os parâmetros do art. 57 e parágrafo 

único do CDC, isto é, de acordo com a gravidade da infração e a condição 

econômica do fornecedor. Afinal, a própria lei estabelece balizas a serem 

observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da multa. A 

discricionariedade da administração está circunscrita a essas balizas. No 

caso concreto, não se vislumbra arbitrariedade, pelo que reconheço como 

idôneo, proporcional e adequado à aferição da condição econômica do 

fornecedor (Instituição Financeira), circunstancia que deve ser 

considerada na aplicação da penalidade. Deste modo, tenho que não 

houve arbitrariedade ao contrário do alegado pela apelante, já que o 

PROCON observou a orientação legal expressa no art. 57 do CDC. Além 

disso, acrescento que não há dúvida que a CDA preenche todos os 

requisitos previstos no artigo 202, do CTN. POSTO ISSO, e pelo mais que 

consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, o 

pleito da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face da FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL – MT., nos termos da fundamentação precedente, 

como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a 

legitimidade, liquidez e certeza da CDA n. 201512826. Condeno o 

Embargante ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com 

fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo 

legal. Custas processuais quitadas previamente. Traslade-se para os 

autos da Execução Fiscal n. 0500434-98.2015.8.11.0041 cópia da 

sentença prolatada neste feito. Esta sentença não esta sujeita a reexame 

necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no 

art. 496 do CPC. Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em 

julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá, 05 de 

outubro de 2017 ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502761-16.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carolina Davoglio de Arruda OAB - DF0029208A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

Proc. nº 0502761-16.2015.8.11.0041 – PJE Espécie: Embargos À 

Execução Fiscal Embargante: Banco Bradesco de Cartões S.A., 

Embargado: O Estado de Mato Grosso Vistos. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL apresentada pelo embargante BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., em face da Execução Fiscal n. 

0500284-20.2015.8.11.0041, que lhe move o ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando receber débito inscrito na Dívida Ativa n.º 20156914, conforme 

certidão colacionada aos autos. Regularmente citado, o Banco Embargante 

acostou aos autos, a fim de garantir o juízo, o comprovante de depósito 

efetuado em 06/10/2015, no valor de R$13.429,25 (treze mil, quatrocentos 

e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos). Oportunamente, o 

executado opôs os aludidos Embargos à Execução aduzindo em síntese 

que a execução fiscal deve ser extinção liminarmente tendo em vista a 

ocorrência do instituto da litispendência, já que a CDA n. 20156914 que 

fundamenta a execução n. 0500284-20.2015.8.11.0041, objeto destes 

embargos, é a mesma da execução n. 0500323-17.2015.8.11.0041. Argui, 

ainda, a legalidade a cobrança da taxa para emissão da fatura do cartão 

de crédito, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade do processo 

administrativo nº 0209-000.984-6 e, consequentemente, da CDA 

20156914, a fim de que a multa aplicada seja reconhecida como 

insubsistente. Almeja a declaração de nulidade da decisão que fixou a 

multa ante a ausência de fundamentação para a aplicação da multa e, 

alternativamente, pugna pela redução da importância arbitrada, por se 

considerar quantia exacerbada, devendo ser reduzida, caso se mantenha. 

Pleiteia pela concessão de efeito suspensivo, garantindo o juízo com o 

depósito no valor do débito exequendo e, ao final, pela procedência dos 

embargos e a extinção da Execução. Os embargos foram recebidos, 

suspendendo-se a execução fiscal. Instigado a se manifestar o 

Embargado refuta com veemência às alegações do Embargante, 

requerendo a improcedência dos embargos. Às Partes foram intimadas 

para especificarem as provas que ainda desejavam produzir, veio então, o 

Embargado e manifestou pelo julgamento do processo no estado em que 

se encontra, por não haver mais provas a produzir. Por sua vez, o 

Embargante quedou-se silente. É a síntese dos fatos. Fundamento. 

DECIDO. A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de 

forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do 

CPC, posto que desnecessária a produção de provas. “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª 

Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). É cediço que 

os embargos à execução é um meio de defesa contra a execução, 

visando impugnar o título executivo, por algum vício existente, quer seja no 

momento da sua constituição, ou posteriormente, com o fim de minimizar 

ou extinguir os efeitos do título executivo. É uma ação de conhecimento 

incidental que objetiva desconstituir a relação jurídica do processo 

executivo. Por fim, os embargos à execução é considerado a única 

defesa expressamente positivada, para impugnar o título executivo. Sobre 

este tema preleciona Humberto Theodoro Júnior: “Não são os embargos 

uma simples resistência passiva como é a contestação no processo de 

conhecimento. Só aparentemente podem ser tidos como resposta do 

devedor ao pedido do credor. Na verdade, o embargante toma uma 

posição ativa ou de ataque, exercitando contra o credor o direito de ação 

à procura de uma sentença que possa extinguir o processo ou 

desconstituir a eficácia do título executivo.” (Processo de execução, 21 

ed. São Paulo: Leud, 2002. p. 394). Merece destacar que a Certidão de 

Dívida Ativa goza de presunção de certeza e legitimidade, e, ainda, que 

cabe ao embargante fazer prova de fatos capazes de desconstituir o título 

executivo. Não se desincumbindo do seu mister a improcedência do 

pedido é o que se impõe. A despeito disso, cabe ao executado e não ao 

exequente afastar a presunção de liquidez e certeza de que goza a 

Certidão da Dívida Ativa (art. 204, § único, do Código Tributário Nacional e 

art. 3º da Lei nº 6.830/80). Conforme bem esclarece o julgado do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que “[...] a CDA possui 

presunção de certeza e liquidez, só podendo ser derruída através de 

prova contundente, o que não ocorreu no caso em comento.” (TJSC – 

Apelação Cível N.° 2008.062531-8, Rel. Des. Wilson Augusto do 

Nascimento, julgado em 27/04/2010). Pois bem. Da leitura dos autos 

percebe-se que a CDA é fruto do “Processo Administrativo FA: 

0209-000.984-6, em virtude da Reclamação no Órgão do Procon de 

Consumidor que discorda a taxa de manutenção lançada na fatura do 

cartão no valor R$3,70 (três reais e setenta centavos), a época dos fatos 

e pede o cancelamento e a restituição dos valores cobrados 

indevidamente. Com as partes devidamente presentes e/ou representados 

realizou-se audiência de conciliação naquele órgão, todavia, não houve 

acordo. O reclamado, tempestivamente, impugnou a reclamação, 

conquanto, pelo Procon foi aplicada multa no valor de R$7.500,00 (sete mil 

e quinhentos reais), por considerar infração ao artigo 39, inciso V e art. 

51, IV, §1º, I, II e III da Lei Federal n. 8.078/90 e art. 12, V, do Decreto 

Federal 2.181/97. Oportunamente o Reclamado interpôs recurso 

administrativo, o qual foi conhecido, mas improvido e a multa administrativa 

mantida.” Analisando detidamente os embargos e a farta documentação 

colacionada aos autos, observa-se que a irresignação do Embargante 

reside na alegação de litispendência da presente execução n. 

0 5 0 0 2 8 4 - 2 0 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  c o m  a  e x e c u ç ã o  n . 

0500323-17.2015.8.11.0041, já que ambos os processos tem por base a 
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mesma CDA n. 20156914. Por conta disso pleiteia seja declarada 

preliminarmente a nulidade de CDA e extinção do feito face da notória 

litispendência anunciada. Entretanto não deve prevalecer a assertiva de 

litispendência apresentada pelo Embargante, pois a execução nº 

0500323-17.2015.811.0041 tramitava nesta mesma Vara, na qual foi 

também foi arguida a litispendência com a execução nº 

0500284-20.2015.8.11.0041, defesa esta que foi acolhida por este juízo, 

circunstância que gerou a extinção daquela execução, como reflete o 

trecho da sentença proferida naqueles autos: “Vistos etc. Trata-se 

Execução de Fiscal nº 0500323-17.2015.8.11.0041, oposta pelo Estado de 

Mato Grosso em face de Bradesco Cartões S/A visando receber débitos 

inscritos em Dívida Ativa. Conforme id nº 291038 a ação foi recebida e 

determinada a citação da parte executada. Já no id nº 356486 a parte 

executada informa o depósito judicial para garantia do juízo para 

interposição de embargos à execução. Nos embargos à execução nº 

0502747-32.2015.8.11.0041, a parte executada informa a existência do 

fenômeno da litispendência aos autos de execução fiscal n° 

0500284-20.2015.8.11.0041, os quais estão apensos aos presentes 

autos. Em síntese, é o relatório. Decido (...). Por todo o exposto, estando 

claramente demonstrados os requisitos que ensejam a litispendência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem análise do mérito, com fundamento no 

inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Isento de custas, nos 

termos do artigo nº 39 da Lei nº 6830/80(...). P.R.I.C. e, certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cuiabá, 29 de março de 2016. Adair Julieta da Silva - Juíza de Direito” 

Registre-se que a sentença supracitada transitou em julgado, como se 

verifica da certidão: “Certifico e dou fé, que a sentença proferida nos 

autos transitou em julgado”. Cuiabá, 22 de março de 2017 - Janeide Maria 

Da Cruz Souza Neves. Portanto, seguramente, afasto a preliminar de 

Litispendência suscitada nestes embargos á execução. No tocante ao 

apontamento irregularidade do processo administrativo nº 0209-000.984-6, 

definitivamente, tal matéria é questão de defesa administrativa, e 

percebe-se que nesta esfera o Embargante o fez sem nenhum embaraço, 

vez que o Banco Bradesco de Cartões S.A., presenciou a audiência de 

conciliação, apresentou impugnação à reclamação e, por fim, interpôs 

recurso administrativo, exercendo seu amplo direito a defesa e 

contraditório, logo, não há que se falar em irregularidade do procedimento 

administrativo. Afinal, como dissemos alhures a Certidão de Dívida Ativa 

goza de presunção de certeza e legitimidade, e, ainda, que cabe ao 

embargante fazer prova de fatos capazes de desconstituir o título 

executivo, a despeito disso, de nada adianta o Embargante alegar apenas 

por alegar, se não provar de fato sua alegação. Neste peculiar aspecto, 

não passa de retórica jurídica do Embargante que tenta de todas as 

maneiras desmerecer o processo administrativo nº 0209-000.984-6 que 

tramitou no Procon com a intenção clara de atingir a Certidão de Divida 

Ativa, ora exequenda. Incisivo é o ensinamento de JOSÉ DA SILVA 

PACHECO, quando diz que a prova “há de ser clara, precisa e própria, 

sem dar margem a dúvida. Não basta alegar, protestar por provar, fazer 

remissão a prova em outro processo. É preciso que fique comprovado, de 

modo a não gerar a menor objeção”. Ora, o Embargante nada mais fez 

senão vaga alusão à suposta nulidade da CDA e do processo 

administrativo do PROCON, alegando a irregularidade da multa aplicada, 

não se podendo com isso, definitivamente, concluir pela existência de 

prova que não tenham sido carreadas ao processo. De modo que refuto o 

argumento de irregularidade do processo administrativo posto nestes 

embargos e reconheço que a Certidão de Divida Ativa 20156914 preenche 

os requisitos inertes de trata o art. 202 do Código Tributário Nacional - Lei 

5172/66. Afinal, o citado artigo institui normas gerais de direito tributário 

aplicáveis à União, Estados e Municípios dispõe que: Art. 202. O termo de 

inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos 

co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a 

residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular 

os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição. Com relação à irresignação do Embargante acerca da quantia 

fixada na multa de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), ressalte-se 

que o valor da multa aplicada tem como base de sua aferição a gravidade 

da infração, a vantagem auferida e, a condição econômica do fornecedor, 

levando-se em conta vários critérios. Neste assunto, o Código de Defesa 

do Consumidor atendendo o comando constitucional da presença do 

Estado na defesa do consumidor instituiu um sistema de sanções 

administrativas, que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor 

aos fornecedores de serviços que violam as normas de proteção 

consumerista. Sendo que o art. 57 do citado Diploma prevê o balizamento 

na aplicação da pena de multa, de cujas regras não podem se descurar a 

legislação municipal, que se afigura, na hipótese, foi editada em 

consonância com o ordenamento federal, já que seus parâmetros não 

extrapolam o disposto pela norma geral. De acordo com o Código de Direito 

do Consumidor, as sanções administrativas representam uma das facetas 

da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do 

consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado. Tais 

sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração 

Pública àquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que 

está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Serve 

para compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para 

desestimular a repetição de tal comportamento por parte de todos os 

fornecedores. Como assegura o disposto no artigo 57, do Código de 

Defesa do Consumidor e artigo 28, do Decreto Federal 2.181/97, que 

assevera que para a aplicação da sanção deve-se considerar a 

gravidade da suposta infração, a extensão do dano causado aos 

consumidores, à vantagem auferida pela empresa e a condição econômica 

da empresa. Não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção 

aplicada, que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser 

suficiente para coibir a conduta lesiva, no caso em apreço, por parte da 

instituição bancária, bem como, visa desestimular, pelo menos sob o 

prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. In casu não deve 

se alargar o argumento de excesso do valor da multa, já que o Embargante 

sequer tentou demonstrar nos autos sua condição econômica, nem na 

inicial dos embargos tampouco no momento em que lhe foi oportunizado a 

produção de provas. Sabendo que, como já dissemos, para efeitos de 

valoração da multa leva-se em conta, entre outros aspectos, a condição 

econômica do fornecedor, que inobstante protesto, o Embargante 

quedou-se totalmente inerte no mais basilar que lhe incumbia, isto é, 

demonstrar sua situação econômica a fim de verificação da 

desproporcionalidade da multa aplicada, pelo contrário, o Banco Bradesco 

de Cartões S.A., apenas alegou, mas não corroborou. A proposito, acerca 

do tema cito os arestos: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO ANULATÓRIA – EMPRESA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – 

SUJEITA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA DO STJ – 

MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – INEXISTENTE – 

RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à 

relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus 

participantes. Não há se acoimar de ilegal, ou abusiva, a multa aplicada 

pelo PROCON, se inexiste, nos autos, comprovação de vício que macule o 

processo administrativo, bem assim, foi observado o devido processo 

legal.” (Ap 75930/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 

16/08/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – 

NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA 

DE VÍCIO - MULTA APLICADA PELO PROCON OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

DESCUMPRIMENTO DE LEIS QUE REGULAMENTAM O ATENDIMENTO 

PRIORIOTÁRIO AOS IDOSOS – LEI ESTADUAL Nº 8.551/2006 – REDUÇÃO 

DA MULTA – VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A multa aplicada pelo PROCON, pelo descumprimento de Lei 

Estadual, foi fixada com observância aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. O processo administrativo foi precedido de ampla 

defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa desprestigiar 

o processo administrativo e que resultou na aplicação da multa. A sanção 

aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da 

instituição bancária, além de sua natureza sancionatória, a multa deve 

desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática 

tida por ilegal.” (Ap 102585/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

11/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016) Assim, a despeito da 

irresignação do embargante sobre o excesso do valor fixado da multa, 

deve ser rejeitada tal tese defensiva. Ademais a Lei 8.078/1990 (CDC), em 

seu artigo 57, ao tratar da matéria acerca da aplicação de penalidade 
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pecuniária, assim, estatui verbis: “A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

(Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993). Parágrafo único. A multa 

será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de 

vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente 

que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 

6.9.1993).” Nesse sentido, o STJ já se pronunciou em vários julgados no 

sentido de que a penalidade administrativa não deve, necessariamente, 

ser fixada em UFIR, pois o artigo 57 do CDC “apenas estabelece os limites 

para a fixação da referida multa” (AgRg no REsp 1385625/PE, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 

11/09/2013). DA FIXAÇÃO DA MULTA EM UFIR (...) Esta Corte 

recentemente teve a oportunidade de analisar, em processo análogo, e 

decidiu que o "parágrafo único do art. 57 do CDC “A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo" não ampara a tese do agravante de que a penalidade 

administrativa deve ser fixada em UFIR, pois o referido dispositivo legal 

apenas estabelece os limites para afixação da referida multa" (AgRg no 

REsp 1.385.625/PE, Rel. Min. SÉRGIO KUICINA, PRIMEIRA TURMA). Eis a 

ementa do julgado: 'PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

MULTA APLICADA PELO PROCON. TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO EM 

FILA DE BANCO. AUSÊNCL4 OFENSA AO ART. 535 DO CPC. REDUÇÃO 

DO VALOR PELA CORTE ESTADUAL. REVISÃO DOS CRITÉRIOS 

ADOTADOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 

7/STJ. EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 57 DO CDC. FIXAÇÃO 

DA MULTA. APLICAÇÃO DA UFIR COMO PARÂMETRO. VALOR DA 

PENALIDADE EM REAIS. POSSIBILIDADE. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 

do CPC quando a Corte de origem decide a controvérsia de forma clara e 

fundamentada, ainda que contrariamente ao interesse da parte, sendo 

desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados 

pelo agravante. 2. As conclusões da Corte de origem a respeito do valor 

da multa administrativa aplicada pelo Procon, bem como dos critérios 

adotados para redução de tal quantia não são passíveis de revisão pelo 

STJ, porque implicariam reexame do conjunto fático-probatório dos autos, 

o que não se admite no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 

7/STJ 3. O parágrafo único do art. 57 do CDC ('A multa será em montante 

não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da 

Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a 

substituí-lo) não ampara a tese do agravante de que a penalidade 

administrativa deve ser fixada em UFIR, pois o referido dispositivo legal 

apenas estabelece os limites para a fixação da referida multa. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento.' (AgRg no REsp 1385625/PE, Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/9/2013, DJe 

11/9/2013.) (..) Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 40, inciso II, 

alínea "a", do CPC, conheço do agravo para negar-lhe provimento. 

Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 29 de maio de 2015. MINISTRO 

HUMBERTO MARTINS Relator (Ministro HUMBERTO MARTINS, 19/06/2015). 

Assim, nada obsta o arbitramento da multa em reais, desde que se leve em 

consideração o dispositivo legal do art. 57 do CDC para estabelecer os 

parâmetros para a fixação da referida multa. Isso se examina no caso em 

apreço, onde levando em consideração os parâmetros estabelecidos na 

legislação pertinente, acertadamente fixou-se o valor da referida multa em 

reais, qual seja: valor originário de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais). POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO 

IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, o pleito da presente Ação de 

Embargos à Execução Fiscal proposta por BANCO BRADESCO DE 

CARTÕES S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da 

fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do 

CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 20156914. 

Condeno o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da 

parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 

4º, III do mesmo dispositivo legal. Custas processuais quitadas 

previamente. Traslade-se para os autos da Execução Fiscal n. 

0500284-20.2015.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito. Esta 

sentença não esta sujeita a reexame necessário porque não se amolda a 

nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com 

as baixas e demais formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá, 25 de outubro de 2017 ADAIR JULIETA DA 

SILVA Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21948 Nr: 623-15.2012.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Helena Novaes Hermes da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943

 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

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte exequente, para se manifestar 

sobre a petição de fls.496/498, e requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 1618 Nr: 182-20.2001.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernandes - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:, Ronaldo Pedro Szezupior dos 

Santos - Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GOMES DE CAMPOS 

- OAB:OAB/ 22088, WELTON ESTEVES - OAB:OAB/ 11.924

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 10602 Nr: 435-90.2010.811.0082

 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): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, Proteto 

Construtora e Incorporadora Ltda, MB Engenharia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Correa da 

Costa Neto - OAB:4611 A, Rita Maria Borges Franco - OAB:237395, 

Rubi Fachin - Procurador Municipal - OAB:3.799, TENILLE PEREIRA 

FONTES - OAB:11260

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 28806 Nr: 899-07.2016.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira Diniz Filho - ME, Antônio 

Ferreira Diniz Filho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 31013 Nr: 2453-74.2016.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindoval Francisco de Almeida, Carlos de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB:22451/O

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 30418 Nr: 1925-40.2016.811.0082

 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): XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:OAB/PR 68.303, Ninagin Prestes Dallagnol Machado - 

OAB:17602/A

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 9877 Nr: 1112-57.2009.811.0082

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talita Graziela da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, Subprocurador (a)-Geral de 

Defesa do Meio Ambiente na pessoa de seu rep. Legal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Correa Ramos - 

OAB:4981/MT, Nanda Luz Soares Quadros - OAB:19494

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 33512 Nr: 943-89.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALIA ELENA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Cristina Mangoni de 

Oliveira Lelis(PROCURADORA FISCAL DO MUNICIPIO) - OAB:3942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graziella Auxiliadora 

Rodsrigues Coutinho Cathalat - OAB:OAB/MT 12336, Manique 

Abreu Gama - OAB:OAB/MT 12716, Monique Abreu Gama - 

OAB:12716/MT

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 428 Nr: 165-47.2002.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eunice Elena Ioris Rosa - 

OAB:6.850, Evaldo Gusmão da Rosa - OAB:2982

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Elisandro Nunes, para 

que proceda a devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 28219 Nr: 452-19.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Alexandre de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almar Busnello - OAB:12213

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 22417 Nr: 1283-09.2012.811.0082

 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): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, IGREJA 

ASSEMBLEIA DE DEUS DO BAIRRO PARAÍSO I, ARQUIDIOCESE DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Pacher - 

OAB:14.421/MT, Geraldo Umbelino Neto - OAB:10.209, MAURY 

BORGES DA SILVA - OAB:10.129, Patricia Cavalcanti de 

Albuquerque - Procuradora Municipal - OAB:7.892

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 9249 Nr: 465-62.2009.811.0082

 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: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AMÉRICO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Cavalcanti de 

Albuquerque - Procuradora Municipal - OAB:7.892, Paulo Emilio 

Monteiro de Magalhães - OAB:8988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Ribeiro 

Mourão - OAB:13258

 Certifio e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerida, para se manisfestar 

sobre a proposta de honorários do Perito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 25434 Nr: 260-23.2015.811.0082

 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): FERREIRA DA SILVA NETTO LTDA-ME, 

ADEILDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Ferreira da Silva - 

OAB:14264, Manoel Costa Parrião - OAB:13944, Marlon de Latorraca 

Barbosa - OAB:4978/MT, Pedro Rodrigues dos Santos - 

OAB:13.445-E

 Certifico e dou fé, nos termos da legislção vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerida, para no prazo de cinco 

dias, manifestar sobre os esclarecimentos do perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36941 Nr: 3288-28.2017.811.0082

 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: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, 

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA - 

OAB:185.441 SP, Cristina Barbosa Arruda - OAB:MT13346, ITAMAR 

CARVALHO JUNIOR - OAB:228.626, MUNIR MARTINS SALOMÃO - 

OAB:20383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, com fundamento no art. 

300, do CPC/2015, para suspender de imediato os efeitos do auto de 

notificação n. 111.228, lavrado contra a segunda requerente, bem como 

para determinar que o requerido se abstenha de realizar novas autuações 

em face das requerentes, com fundamento na legislação municipal que 

embasou o ato administrativo impugnado, até julgamento final da presente 

ação.INTIME-SE o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) para imediato cumprimento 

da tutela de urgência deferida.Decorrido o prazo para interposição de 

recurso voluntário, DETERMINO a suspensão do feito, nos termos do art. 

313, inciso V, alínea “a” e §4º, ambos do CPC/2015, pelo período de 1 (um) 

ano ou até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

122.816/2016, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo, com o objetivo 

precípuo de evitar julgamentos conflitantes e mantendo a segurança e a 

estabilidade jurídica dos pronunciamentos judiciais.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29416 Nr: 1245-55.2016.811.0082

 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 PALMEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA DA SILVA - 

OAB:10235, MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179 B, SANDRO 

LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que impulsiono os 

autos para initmar a parte requerente manifestar sobre a proposta de 

honoráriso de fls 175/178 no prazo de cinco dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24310 Nr: 744-72.2014.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIA MARIA DE PAULA, Cpf: 

65201426115, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, 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: 17/07/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de MARCIA MARIA DE PAULA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Cite-se a parte 

executada para pagar o débito no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 8º, da Lei 

n. 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, 

observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei.2. Caso não pague 

a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão ser penhorados tantos 

bens quanto bastem para a satisfação do débito, procedendo desde logo 

à avaliação, cujo valor deverá constar do auto de penhora.3. Garantido o 

Juízo, a parte executada poderá no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 16 da 

mesma Lei), oferecer embargos.4. Para pronto pagamento fixo os 

honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do 

artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1084134/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.562,96

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 6134-56.2008.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOELSON DA COSTA MEIRA

INTIMANDO: Réu(s): JOELSON DA COSTA MEIRA, Rg: 2461358-4 Filiação: 

Luiz Serafim da Costa Meira e Benedita Conceição Pires, data de 

nascimento: 29/11/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

aux. de eletricista e marceneiro, Endereço: Rua das Orquídeas, Nº 11, 

Bairro: Bosque da Saúde, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, JOELSON DA COSTA MEIRA, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

10/05/2018, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 224 de 517



Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc;Designo a sessão de julgamento para o 

d i a  1 0  d e  m a i o  d e  2 0 1 8 ,  à s  1 3 h 3 0 m i n . À s 

providências.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, Sebastião do Espirito 

santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 23 de abril de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 144872 Nr: 11416-41.2009.811.0042

 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): EDUARDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Vista as partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 92461 Nr: 4174-65.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO COSMO BUENO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - 

OAB:1864/RO

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 616.

Intime-se a Defesa por DJE.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 368113 Nr: 8211-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO DE MORAES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/MT, RAQUEL CALMON FREITAS COSTA - OAB:12368-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o patrono do recuperando apresentou renúncia aos 

poderes que lhe foram conferidos, intime-se o penitente para que 

constitua novo patrono no prazo de 05 (cinco) dias ou ainda informe se 

possui condições para tanto.

Sendo informado novo causídico, intime-se para ciência dos autos e 

providências.

Por outra senda, informando o penitente que não possui condições para 

constituir novo patrono, desde já nomeio a Defensoria Pública para 

promover sua defesa.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 461346 Nr: 1181-34.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON DE OLIVEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026

 Vistos, etc.

 Ante a sensibilidade da questão e o adiantado da hora, permaneçam os 

autos conclusos para decisão.

Por ora, permaneça o recuperando no cumprimento do regime semiaberto 

até posterior decisão.

 Intime-se o advogado constituído nos autos.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 380775 Nr: 22518-84.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAEL COSTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÍDIA PENHA GONCALVES - 

OAB:2886-A

 Vistos, etc.

Designo audiência de justificação para o dia 03/05/2018, às 14:00 horas.

Às providências necessárias para a realização do ato.

Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 504586 Nr: 43604-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS LEITE TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Moreira Marinho - 

OAB:18791

 Intimar a defesa do réu para que no prazo legal apresente resposta à 

acusação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 426076 Nr: 1312-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEIKSON PEDRO DE ARRUDA, DIOGO TELES 

CADETE, JHONATAN ALVES VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:, RAFAEL PANZARINI - OAB:

 Intimar a defesa do Réu JHONATAN, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos Procuração Ad Judicia, visando regular sua 

capacidade postulatória em relação ao Réu JHONATAN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 504586 Nr: 43604-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS LEITE TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Moreira Marinho - 

OAB:18791

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 43604-09.2017.811.0042 (CÓDIGO: 504586) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: LUCAS LEITE TEIXEIRA Vistos etc. 
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Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex. Cite-se o acusado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação. Certificada a necessidade 

de nomeação de defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública 

desta Comarca para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, 

com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar resposta. Havendo pedido de restituição, por ato 

ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da necessidade de 

manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos conclusos ao 

gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem ser restituídos 

à parte independente de ordem, consoante item 7.20.1.2. Conste no 

mandado de citação que na hipótese de restituição de bens apreendidos, 

junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar comprovante 

de propriedade e, tratando-se de veículo, documento atualizado que 

permita a sua circulação, para que o mesmo seja restituído, sendo que a 

restituição somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público 

e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido. CERTIFIQUE-SE se 

há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso positivo, junte-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 02 de abril de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373725 Nr: 14856-69.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN EDDER VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria da Gloria Carmo 

Carvalho - OAB:13.722

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA DA GLORIA 

CARMO CARVALHO, para devolução dos autos nº 

14856-69.2014.811.0042, Protocolo 373725, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 371845 Nr: 12562-44.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO RODRIGUES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDER MANOEL DE 

SIQUEIRA GODOY - OAB:16194

 Intimo o advogado de defesa para apresentção das Alegações Finais, por 

escrito, na forma de Memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 443320 Nr: 20059-41.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL LEEPKALN CAPUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:14880, VINICIUS COELHO DO PRADO - OAB:20888/O

 Intimo o Advogado de Defesa da decisão de fls. 81, sendo: "Dessarte, por 

ora, o pedido de restituição de arma de fogo não poderá ser 

deferido.Diante do exposto, conforme o arrazoado em linhas pretéritas, 

INDEFIRO o pedido formulado pelo solicitante. Cientifique-se o Ministério 

Público. Intime-se. Cumpra-se. Após, façam-se os autos conclusos para 

deliberações. Cuiabá/MT, 20 de março de 2018. SILVANA FERRER 

ARRUDA - Juíza de Direito".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 419505 Nr: 24870-78.2015.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ RODRIGUES JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056/0, SERGIO BATISTELLA - OAB:9155/MT

 Intimo o Advogado de Defesa para manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se tem interesse nos documentos(CRLV)devolvidos pelo Juízo de 

Direito da 7ª Vara Criminal da Justiça Federal de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 481213 Nr: 20978-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Intimo o advogado de defesa da Sentença de Mérito Absolvitório do 

acusado Edivaldo Francisco dos Santos, conforme dispositivo transcrito: 

"Diante do exposto, nos termos do disposto no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

FORMULADO NA DENÚNCIA para ABSOLVER o réu EDIVALDO 

FRANCISCO DOS SANTOS, qualificados nos autos, das sanções a eles 

imputadas, previstas artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu 

EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, salvo se por outro motivo estiver 

preso."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 480231 Nr: 20028-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MONTEIRO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA 

FRANCO-OAB/MT 4255 - OAB:4.255, PAULO ROBERTO SCHMIDT - 

OAB:19571-0/MT

 Intimo o advogado de defesa para apresentação de Alegações fInais, por 

escrito, na forma de Memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 340466 Nr: 135-49.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UESDRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, FABIANE PAES DE BARROS - OAB:14216

 intimo o advogado de defesa para informar nos autos os dados bancários 

do requerido e CPF para restiuição de valor apreendido as fls. 33, nos 

termos da decisão de fls. 702, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 311518 Nr: 9735-65.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO CRISTIANO DE CAMPOS, JEFERSON 

REYNER ARAUJO DE SOUZA, MARCOS JÚNIOR MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

RAUL COELHO CURVO - OAB:11732/MT, SILMARA ENORE DE MORAIS 

CORTEZ - OAB:
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 Intimo o advogado de defesa para apresentação de Alegações Finais, por 

escrito, na forma de Memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 108433 Nr: 4268-13.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIANO BARBOSA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 450534 Nr: 27599-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JUNIOR GOMES SOARES, WUILQUE 

LOURENÇO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARCELA FLORÊNCIA 

CAMARGO - OAB:22054/O, MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA DO RÉU WUILQUE LOURENÇO DOS 

SANTOS PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇAO OFERTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL AS FLS. 

310/329, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 459201 Nr: 36630-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA COSTA SANCHES, JOÃO 

BATISTA RIBEIRO DA SILVA, DOUGLAS MARCEL BARBOSA, KELVEN 

SILVA DE OLIVEIRA ARRUDA, BRUNO SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adrielly crizolle da silva - 

OAB:20932/0, DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT, GLEICE HELLEN COSTA LEITE - OAB:9.475/MT, 

LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10.737, RONALDO MEIRELLES COELHO - OAB:9212/MT

 INTIMO OS ADVOGADOS DE DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DAS 

ALEGAÇÕES FINAIS POR ECRITO, NA FORMA DE MEMORIAIS, NO PRAZO 

COMUM DE 05 (CINCO) DIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 108276 Nr: 12936-07.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEDER STEFFANNI EVANGELISTA DA CUNHA

 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:15

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Keder Steffanni Evangelista da Cunha, Rg: 1695397-5 

SSP MT Filiação: Evanildes Evangelista da Cunha, data de nascimento: 

22/08/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, aux. tecnico, 

Endereço: Rua São Bento, Nº 267,, Bairro: Baú, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Intimação do (A, S) Réu acima qualificado (a,s) para que ciente 

(s) cumpram (m) a determinação judicial nos autos e abaixo consignada , 

ou cuja cópia está fezendo parte integrante deste, PARA QUERENDO NO 

PRAZO , DE (10) DEZ DIAS, COMPARECER PERANTE ESTE JUIZO DA 

QUINTA VARA CRIMINAL DA CAPITAL, NO ENDEREÇO AO FINAL 

INDICADO , PARA LEVANTAMENTO DA IMPORTÂNCIA DEPOSITADA NA 

CONTA ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB PENA DE INDEFERIMENTO

Resumo da inicial:No dia 13 de Stembro de 2007, por volta da 15 30 min em 

via pública , no bairro Lixeira , nesta Capital , o denunciado KEDER 

STEFFANNI EVANGELISTA DA CUNHA foi preso em flagrante delito por 

portar arma de fogo, e munições de uso permitodo , sem autorização e em 

desacordo , na data dos fatos,em ronda dos pliciais Militares encontraram 

em poder do implicado uma arma de fogo calibre 38, marca Taurus, cabo 

de madeira, com cinco munições intactas , sendo assim, decretada o 

flagrante delito. O Ministério Público Estadual denunciou KEDER STEFFANNI 

EVANGELISTA DA CUNHA , como incurso nas penas do artigo 14 da Lei 

10.826/2005;

Decisão/Despacho:Vistos etc.,

Tendo em vista a portaria nº 40/2015, DJE 9462, de 22.01.2015, devolvo 

os autos à secretaria sem decisão, ante a inexistência de tempo hábil para 

apreciação.

 Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Marco Antonio Gouvea

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 338088 Nr: 19312-33.2012.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CEZAR RODRIGUES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:15

Prazo:10

Intimando:Indiciado(a): Marcio Cezar Rodrigues de Sá, Cpf: 80882331191 

Filiação: Carmindo Rodrigues Rodrigues Oliveira e Arenil Pinheiro Sá, data 

de nascimento: 21/07/1975, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, vendedor, Endereço: Rua Indianapólis , Nº 03,, Bairro: Itapuã, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO INDICIADO CONSIGNANDO O PRAzo de (10) 

DIAS, PARA LEVANTAMENTO DE IMPORTÃNCIA DEPOSITADA

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:VISTOS ETC.

Em relação à fiança depositada nos autos a norma da CNGC dispõe o 

seguinte:

5.15.14.1 – Decretada a perda ou quebra da fiança, deduzidos as custas 

e os encargos a que for o réu obrigado, o restante do valor será recolhido 

ao Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, junto ao Banco do Brasil S.A. 

(Lei Complementar n.º 79/94).

5.15.14.2 - Não havendo perda nem quebra da fiança, deduzidas as 

despesas a que foi obrigado o afiançado, o valor será a este devolvido, 

mediante Alvará de Levantamento a ser cumprido na forma do art. 347 do 

Código de Processo Penal.

Desse modo, determino a intimação do indiciado, por mandado. Em não 

sendo encontrado, intime-o por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se o prazo de dez dias para comparecer em Juízo para 

levantamento da importância depositada.

Não comparecendo o indiciado ou seus sucessores, declaro desde já o 

perdimento da importância depositada à fl. 29, em favor do Fundo 

Penitenciário de Mato Grosso – FUNPEN/MT.

Atendidas as determinações acima, procedam-se a devida baixa e 

anotações, arquivando-se os autos.

Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Marco Antonio Gouvea

Portaria:
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 372617 Nr: 13497-84.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIEL DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 INTIMO A ADVOGADA DE DEFESA PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES 

FINAIS POR ESRITO, NA FORMA DE MEMORIAIS, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 412995 Nr: 17876-34.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONYSON KENNEDY SOUZA SANTANA, 

GEANDERSON FAGUNDES CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jhonyson Kennedy Souza Santana, Rg: 2500136-1 SSP 

MT Filiação: Sebastião Kene Oliveira Santana e Eunice Luzia de Souza, 

data de nascimento: 13/01/1997, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

convivente, funileiro, Endereço: Rua 05, Quadra 12, Casa 06, Telefone: 

(65) 99330-4048, Bairro: Residencial Coxipó, Cidade: Cuiabá-MT

Réu(s): Geanderson Fagundes Chaves da Silva, Rg: 27362795 SSP MT 

Filiação: Lucival da Silva e Rejane Aparecida Chaves, data de nascimento: 

02/06/1997, brasileiro(a), natural de Joaçaba-SC, solteiro(a), limpador de 

piscina, Endereço: Rua 45 (Próximo A Mercearia da Ariani), Bairro: 

Residencial Santa Terezinha, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO DOS RÉUS QUALIFICADOS ACIMA , para no prazo de 

10 dias, apresentar resposta á acusação, no com fulcro no art. 396-A, § 

2º, do CPP, ao acusados poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o 

que interessa a(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações 

, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas , 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A ).

Resumo da inicial:No dia 27/04/2015, por volta de 17h50min, na Rua Rio 

Manso, Bairro Grande Terceiro em frente á Escola Vera Pereira do 

Nascimento , nesta Capital o denunciado GEANDERSON foi preso em 

razão de pilotar a motocicleta Honda Titan , placa KAK-4999, sem pussuir 

habilitação para tanto.No dia e hora supracitado os denunciados 

JHONYSON E GEANDERSON foram presos em flagrante por compartilhar a 

posse de munição e arma de fogo, sem autorização, o denunciado 

JHONYSON confessou a autoria do fato, afirmando ter adquirimdo a arma 

de fogo há tres semanas com um rapaz de nome WELLINGTON . O 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou GEANDERSON FAGUNDES 

CHAVES DA SILVA , como incurso no art. 309 da Lei 9.03/1997 e art. 14 

da Lei 10.826/2003, na forma do art. 29 do Código Penal e JHONYSON 

KENNEDY SOUZA SANTANA, como incurso no art. 14, da Lei 

10.826/2003, na mforma do art. 29 do Código Penal Brasileiro.

Decisão/Despacho:Vistos etc.

 Em cumprimento ao que foi determinado pela Corregedoria-Geral de 

Justiça de Mato Grosso através do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, 

diante da existência de laudo pericial referente a arma e eventuais 

munições apreendidas nestes autos e, em razão de não mais interessar à 

persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO 

sejam remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão 

de segurança pública ou destruição conforme o caso.

Antes, porém, dê-se ciência desta decisão às partes (Defesa e MP).

Havendo manifestação/requerimentos, conclusos.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo, 

dando-se cumprimento à determinação constante no 1º parágrafo.

Após cumprimento integral do presente decisum retornem-se os autos ao 

gabinete para deliberações.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Marco Antonio Gouvea

Portaria:

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 417609 Nr: 22833-78.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY AGNELO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CÉSAR DE MORAES - 

OAB:13740-A/MS

 Processo crime nº 22833-78.2015.811.0042.

Vistos em correição,

Compulsando os autos, verifico que a defesa constituída nos autos, 

renunciou aos poderes outorgados pelo denunciado na própria defesa 

preliminar ao final das fl. 73/74, contudo, não cumpriu o disposto no artigo 

6° do Regulamento Geral da OAB, onde consta que o advogado deve 

notificar seu cliente, preferencialmente mediante carta com aviso de 

recebimento, comunicando após o Juízo.

 Ademais, verifico ainda que o artigo 5°, § 3° do Estatuto da OAB, 

preceitua que o advogado continuará 10 (dez) dias após a notificação da 

renúncia, a representar o mandante.

 Assim, intime-se o patrono do acusado a notificar o cliente da renúncia, 

fazendo prova nos autos.

 Cumpram-se as determinações para realização da audiência designada 

nos autos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de abril de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 374619 Nr: 15854-37.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RIBEIRO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MÁRCIO RIBEIRO MOREIRA, Cpf: 

69118841104, Rg: 1125114-0, Filiação: Adalberto José Moreira e Eunice 

Ribeiro da Silva, data de nascimento: 20/08/1980, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, serv. gerais dn. 11/04/1985, Telefone 93019747. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 505,45 (Quinhentos e cinco reais e quarenta e 

cinco centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de Em caso de inadimplência, será anotada a 

pendência do pagamento pelo Cartório Distribuidor, nos moldes do artigo 

352, § 1º, da CNGC. Existindo outros débitos do devedor, relativos a 

custas judiciais, que, somados, ultrapassem a quantia de R$ 1.000,00 (mil 

reais), deverá ser expedida certidão de dívida ativa, remetendo-a à 

Procuradoria-Geral do Estado, com a totalidade do valor devido para 

execução. (artigo 352, § 2º, da CNGC).

 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, Cassiane Luíza Walker 

Almeida, digitei.

Cuiabá, 20 de abril de 2018

Zeneide Vieira SantanaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 142465 Nr: 10735-71.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES, 

PABIO LUIS DE ALMEIDA SOUZA, JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PABIO LUIS DE ALMEIDA SOUZA, Rg: 

1796527-6, Filiação: Ronei Luis de Souza e Adriana de Almeida, data de 

nascimento: 01/11/1988, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 9264-2784/3025-4771 e atualmente em local 

incerto e não sabido JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS, Filiação: 

Benedita Sebastiana Rodrigues dos Santos, data de nascimento: 

13/04/1988, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), 

doméstica, Telefone 3648-3231. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 502,86 (Quinhentos e dois reais e oitenta e seis 

centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Em caso de inadimplência, será anotada a 

pendência do pagamento pelo Cartório Distribuidor, nos moldes do artigo 

352, § 1º, da CNGC. Existindo outros débitos do devedor, relativos a 

custas judiciais, que, somados, ultrapassem a quantia de R$ 1.000,00 (mil 

reais), deverá ser expedida certidão de dívida ativa, remetendo-a à 

Procuradoria-Geral do Estado, com a totalidade do valor devido para 

execução. (artigo 352, § 2º, da CNGC).

 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, Cassiane Luíza Walker 

Almeida, digitei.

Cuiabá, 20 de abril de 2018

Zeneide Vieira SantanaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 384854 Nr: 26892-46.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON RAMOS DA SILVA, Cpf: 

00542669129, Rg: 1438097-8, Filiação: Júlio Ramos da Silva e Cleide Maria 

Ramos da Silva, data de nascimento: 15/12/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), garçom / salgadeiro, Telefone 9210-2798. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 501,73 (Quinhentos e um reais e setenta e tres 

centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Em caso de inadimplência, será anotada a 

pendência do pagamento pelo Cartório Distribuidor, nos moldes do artigo 

352, § 1º, da CNGC. Existindo outros débitos do devedor, relativos a 

custas judiciais, que, somados, ultrapassem a quantia de R$ 1.000,00 (mil 

reais), deverá ser expedida certidão de dívida ativa, remetendo-a à 

Procuradoria-Geral do Estado, com a totalidade do valor devido para 

execução. (artigo 352, § 2º, da CNGC).

 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, Cassiane Luíza Walker 

Almeida, digitei.

Cuiabá, 20 de abril de 2018

Zeneide Vieira SantanaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 375668 Nr: 16980-25.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO AUGUSTO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO AUGUSTO SOARES, Cpf: 

02098233132, Rg: 1793596-2, Filiação: Manoel Francisco de Souza e Alina 

Maria Soares, data de nascimento: 22/12/1982, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar de pedreiro, Telefone 9254-1471(mãe). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 499,78 (Quatrocentos e noventa e nove reais e 

setenta e oito centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Em caso de inadimplência, será 

anotada a pendência do pagamento pelo Cartório Distribuidor, nos moldes 

do artigo 352, § 1º, da CNGC. Existindo outros débitos do devedor, 

relativos a custas judiciais, que, somados, ultrapassem a quantia de R$ 

1.000,00 (mil reais), deverá ser expedida certidão de dívida ativa, 

remetendo-a à Procuradoria-Geral do Estado, com a totalidade do valor 

devido para execução. (artigo 352, § 2º, da CNGC).

 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, Cassiane Luíza Walker 

Almeida, digitei.

Cuiabá, 20 de abril de 2018

Zeneide Vieira SantanaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 335858 Nr: 16853-58.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A DRª APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB/MT 7453 DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 13 DE JULHO DE 2018 

ÀS 15:30 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517619 Nr: 9869-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRISTIANE JORGE MATHNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBÉLIA DA SILVA MENEZES - 

OAB:23.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ouça-se o Ministério Público sobre o pedido em tela.

Após, à conclusão.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 514489 Nr: 7012-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON DE SIQUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:23778

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva aforado em favor 

de Hudson Antônio de Siqueira Junior, onde sustenta, em síntese, que 

inexistem motivos para manter decretada sua prisão, bem como ressalta 

ser possuidor de bons predicados. Ademais, afirma ser dependente 

químico.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido.

É o breve relato. DECIDO.

Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos 

e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em 

flagrante, redundando na decisão de fls. 28/30, proferida pela magistrada 

que presidiu a audiência de custódia e, ademais, noto que a defesa não 

trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Por sua vez, entendo que a prisão do suspeito deve ser mantida, a fim de 

garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta 

exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos 

(301 comprimidos e uma porção, na forma de pó, ambos com princípio 

ativo do ecstasy), os quais têm poder destrutivo bem maior que as 

“drogas comuns”.

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, inclusive sedimentado pelo Enunciado 25, in verbis:

25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia 

da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. 

(IUJ 101532/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS 

CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 

12/04/2017)

Agregado a isso, há de se frisar que o crime em tela não se trata de fato 

isolado na vida do autuado, porquanto o mesmo responde a outras duas 

ações penais nesta Comarca, conforme antecedentes criminais 

encartados à fl. 24.

Logo, tal fato ratifica mais uma vez a necessidade de se manter decretada 

sua prisão cautelar, a fim de conter sua reiteração criminosa, pois, se 

colocado em liberdade, possivelmente, ganhará novo estímulo para voltar 

a delinquir.

À guisa desse posicionamento, eis o entendimento do TJMT sedimentado 

através do Enunciado 6, in verbis:

6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção 

da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser 

deduzidodaexistênciadeinquéritospoliciaisedeaçõespenaisporinfrações 

dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de 

inocência.

Com isso, conquanto o suspeito possua condições subjetivas favoráveis, 

esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, 

conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, 

conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a 

manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é 

cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 61/62, 

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, MANTENDO a 

segregação cautelar HUDSON ANTÔNIO DE SIQUEIRA JUNIOR.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 34.

Às providências. Expediente necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 497784 Nr: 36937-07.2017.811.0042

 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): SIDNEY SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICANO MOREIRA - 

OAB:6833

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para 

ABSOLVO SIDNEY SANTANA, brasileiro, casado, montador de som, 

natural de Cuiabá/MT, nascido em 29/003/1976, filho de Francisco José 

Santana e Maria José Santana, residente e domiciliada na Rua W-5, Casa 

08, Bairro Bela Marina, nesta capital, nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 

11.343/2006.Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado, 

se por outro motivo não tiver que permanecer na prisão.Além disso, 

DETERMINO que se oficie ao juízo da 2ª Vara Criminal informando acerca 

da absolvição do acusado nestes autos.Após o trânsito em 

julgado:1.Comunique-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe o 

número do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que 

dera origem à presente Ação Penal.2.Comunique-se a Delegacia de Policia 

Civil, informando-lhe o número do Inquérito Policial, para que seja dada a 

respectiva baixa, e ao Cartório Distribuidor.3.Proceda-se a incineração 

das substâncias entorpecentes apreendidas, devendo a autoridade 

policial trazer ao processo o respectivo auto.4.Restitua-se ao acusado 01 

(um) celular marca BLU, cor preto detalhe vermelho e o documento 

pessoal de fl. 72, mediante termo nos autos, devendo o mesmo 

comparecer a este juízo no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de inércia 

do acusado, desde já determino o perdimento dos objetos à União.5.Após, 

arquivem-se os presentes com as baixas e anotações de praxe.6.Isento o 

réu do pagamento das custas e despesas processuais.Às providências. 

Expediente necessário. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518684 Nr: 10904-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN HENRIQUE LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Rodrigues de Freitas 

Junior - OAB:20055/MT

 Vistos.

Designo o dia 18/05/2018, às 15h45min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante. Notifique-se o Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 494706 Nr: 33967-34.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WALDIR CALDAS RODRIGUES, GIVANILDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMERSON ELIAS SOUZA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVANILDO GOMES - OAB:12635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, reconheço a incidência da perempção em relação aos 

delitos descritos na queixa-crime e, por consequência, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do querelado Jamerson Elias Souza dos Reis, com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 60, inciso I, ambos do 

Código Penal.P.R.I.C.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.: 326954 Nr: 6666-88.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSIANE JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. João Bosco de Moraes - 

OAB/TO 3234 - OAB:, JOÃO BOSCO DE MORAES - OAB:OAB/TO 3234

 Vistos, etc...

Indefiro o petitório de fl. 124, uma vez que o(a) acusado(a) já foi citado(a) 

pessoalmente (fls. 79/80) e, inclusive, apresentou resposta à acusação 

(fls. 70/75).

No mais, considerando que o(a) acusado(a) atende aos requisitos 

previstos no artigo 89 da Lei 9.099/1995, bem como nos incisos do artigo 

77 do Código Penal, DESIGNO AUDIÊNCIA PARA PROPOSTA DE 
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SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PARA O DIA 01/08/2018 ÀS 

14:00 HORAS, NO AUDITÓRIO DO FÓRUM DA COMARCA DE CUIABÁ.

Intime-se pessoalmente o(a) acusado(a), no mesmo endereço de sua 

citação (fls. 79/80).

Intimem-se a Defensoria Pública, o(s) advogado(s) constituído(s) nos 

autos e o representante do Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 131361 Nr: 18400-75.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B, Vladia Maria de Moura Soares Sanches - 

OAB:250912-SP

 Vistos, etc...

Considerando que o CD contendo a mídia audiovisual da audiência de 

instrução foi regravado, abra-se vista ao Ministério Público para 

apresentação das alegações finais em forma de memoriais, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias (CPP, artigo 404, parágrafo único).

Em seguida, intime-se o(a) acusado(a), por intermédio de seu procurador, 

para que, no mesmo prazo, apresente os memoriais finais.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, façam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 411925 Nr: 16720-11.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELLA FRANCIELLE DE ASSIS CABASSA, 

RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:OAB/MT 18.335, EMERSON THADEU VITA FERREIRA - 

OAB:28410, LARISSA DE AGUIAR REIS - OAB:OAB/GO 30.306

 Vistos, etc...Trata-se de pedido de revogação da medida cautelar de 

comparecimento mensal em juízo, formulado pela acusada Pâmella 

Francielle de Assis Cabassa (fls. 184/189).O órgão ministerial 

manifestou-se favorável ao pleito (fl. 190).[...] Posto isso, em consonância 

com o parecer ministerial, defiro o petitório de fls. 184/189 e revogo a 

medida cautelar de comparecimento mensal em juízo, sem prejuízo às 

demais medidas impostas quando da concessão da liberdade 

provisória.Intime-se a acusada, por intermédio de seu advogado, para que 

tome conhecimento do teor desta decisão.Ciência ao Ministério 

Público.Noutro ponto, observo que o acusado Ricardo Cosme Silva dos 

Santos apresentou resposta à acusação às fls. 161/174, arguindo, 

inclusive, questões prejudiciais de mérito, as quais passo a 

apreciar:Analisando detidamente os autos verifico que, nesta fase inicial, 

não há elementos suficientes para a rejeição superveniente da denúncia, 

tampouco a absolvição sumária do acusado. [...] Assim, rejeito as 

preliminares arguidas na resposta à acusação apresentada pelo acusado 

Ricardo Cosme Silva dos Santos e determino o prosseguimento do feito, 

mediante o integral cumprimento das disposições contidas na decisão de 

fls. 153/155.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 496947 Nr: 36109-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ANTONIO FLORENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 

NISHIKAWA - OAB:13169

 Vistos, etc...

Acolho a justificativa apresentada às fls. 20/21.

No mais, 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): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 465076 Nr: 4987-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCEL SOUZA DE CURSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IZABEL DE MORAES MANFRIM 

COUTINHO BARBOSA, ROGERIO FLORENTINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Maria Izabel de 

Moraes Manfrim Coutinho Barbosa e Rogério Florentino Pereira, em relação 

aos delitos comunicados pelo ofendido Marcel Souza de Cursi, com 

fundamento no artigo 107, IV, todos do Código Penal. Sem 

custas.Transitado em julgado a presente sentença, procedam-se as 

baixas e anotações de estilo, comunique-se aos órgãos competentes e 

arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 357884 Nr: 20059-46.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLE ANDREZA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:20944/MT, JONES SOUZA VELHO - OAB:MT-16702/0

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada 

FRANCIELLE ANDREZA DE LIMA, em relação ao delito tipificado no artigo 

129, § 9º, do Código Penal, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 

9.099/95.Promova-se a vinculação do valor da fiança à Conta Judicial 

vinculada ao Juízo da 2ª Vara Criminal (autos – Código 452072), nos 

termos da Resolução 154/2012 CNJ e Provimento 05/2015 - CGJ/MT

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156919 Nr: 4267-57.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDERSON JOSÉ DE FREITAS, LUCIANO DE 

FREITAS AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 VISTOS ETC.

Certifique se decorreu o prazo para a defesa manifestar nos termos 

determinados à fl. 210.

Caso tenha decorrido, desde já determino que a defesa seja intimada para 
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manifestar nos termos do art. 427 do CPPM.

Outrossim, DEFIRO as diligências solicitadas pelo Ministério Público à fl. 

214. Expeça-se o necessário ao seu cumprimento.

Certificado decurso de prazo para a defesa no que tange à manifestação 

do art. 427 do CPPM, abram-se vistas às partes para apresentarem 

alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

A tese de prescrição será analisada por ocasião do julgamento dos réus.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 162008 Nr: 9339-25.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOÃO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN SIMONE REZENDE - 

OAB:21866/O, JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA - OAB:2493, 

LINDOMAR DA SILVA REZENDE - OAB:7388/MT

 VISTOS ETC.

Em relação às alegações da defesa de fls. 329/330, de fato constata-se 

que a mídia encartada à fl. 263 não possui nenhum arquivo.

 Contudo, diversamente do sustentado pela defesa, em relação à mídia de 

fl. 277, este Juízo averiguou e constatou que as oitivas das testemunhas 

3° SGT PM Anderson da Silva e SUB TEN PM Luiz Damião da Silva Campos 

(fls. 273/277) estão em perfeitas condições.

Desta feita, oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres 

solicitando-lhe nova remessa do arquivo audiovisual de fl. 263 ou, se for o 

caso, a renovação das oitivas objeto da deprecata.

Aportando ao feito às oitivas acima referidas, abram-se vistas as partes 

para que ratifiquem e/ou apresentem suas alegações finais.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 139465 Nr: 6707-60.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CARDOSO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

A Segunda Instância manteve incólume a sentença de fls. 756/762, 

consoante acórdão de fls. 802/808, sendo certificado o trânsito em julgado 

à fl. 812.

Desta feita, cumpra-se integralmente as disposições finais de fl. 762.

Após, arquivem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156919 Nr: 4267-57.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDERSON JOSÉ DE FREITAS, LUCIANO DE 

FREITAS AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ, que decorreu "in albis" o prazo para a defesa 

arrolar suas testemunhas. CERTIFICO ainda, que procedo a intimação do 

réu na pessoa do seu advogado, para querendo, manifestar na fase do 

art.427 do CPPM.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 480021 Nr: 19826-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO VITOR DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:15.386

 Autos Código 480021

 Vistos,

Com a juntada da resposta à acusação às fls. 263/268 sem preliminares 

que não sejam ataque ao mérito, designo audiência de instrução para o dia 

22 de maio de 2018, às 15h00min, devendo-se intimar as testemunhas 

arroladas e o réu, expedindo-se carta precatória, se necessário.

 Procedo o envio da resposta contida na solicitação de fls. 270/282 

referente ao pedido de informações pertinentes ao Habeas Corpus n° 

1003151-47.2018.8.11.0000-MT, conforme comprovante de remessa 

anexo.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá/MT, 10 de abril de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 507632 Nr: 453-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DIAS DE MIRANDA, WALLISSON 

MAGNO DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) MARCELO 

FELICIO GARCIA para devolver no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa; bem como sob pena 

de busca e apreensão dos autos, considerando que está em carga fora 

da secretaria desde 13/04/2018, por se tratar de réu preso.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 328926 Nr: 8879-67.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fernandes Pinheiro 

- OAB:15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogado HUENDEL ROLIM 

OAB/MT 10.858, para tomar ciência da sentença condenatória, prolatada 

nos autos às fls. 669-700 ,

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva
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 Cod. Proc.: 508911 Nr: 1700-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, CARLOS 

EDUARDO DA SILVA, RAFAEL SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES, 

MARLLON RIBEIRO DA SILVA, NATAN FERREIRA MARTINS, WIVERSON 

ROMARIO TEIXEIRA, MAYCON FELIPHE ARAUJO COSTA, MATHEUS 

FERREIRA GOMES, ROBERT VINICIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO RODRIGUES 

VILELA - OAB:22537/MT, BEATRIZ PINTO VIANA - OAB:10456/MT, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDNO 

DE FRANÇA BARRETO - OAB:10274/MT, JUCELINO FRUTUOSO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 23.610/O

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado CARLOS 

EDUARDO DA SILVA para que apresente a resposta à acusação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 476881 Nr: 16738-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANF, AMDMJ, FCM, SMDA, WDSJ, ABDS, 

TNDADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335 - MT, EDUARDO F. PINHEIRO - OAB:OAB-MT 15431, 

FILIPE MAIA BROETO NUNES - OAB:23.948, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, JULIANA 

FAVALESSA SAMPAIO - OAB:375091, LÉO CATALÃ JORGE - 

OAB:17525, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MARCELA 

SILVA ABDALLA - OAB:22712/O, MARCOS MARTINHO AVALLONE 

PIRES - OAB:4626, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:10.393, PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - OAB:21515/O, RENAN 

FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19.701, THEMYSTOCLES 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 13655, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - 

OAB:11407, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948-O/MT, 

VALBER MELO - OAB:8.927, VALBER MELO - OAB:8.927/MT, WAGNER 

ARGUELHO MOURA - OAB:9.689

 Tendo em vista a juntada de documentos na presente audiência, abra-se 

vistas ao Ministério Público.

Restam a serem inquiridas as testemunhas Kátia Fogliato Gouveia e Jair 

Neves Abreu da Silva, por precatória; bem como José Edson dos Santos 

(fls. 3.507), José Carlos Pereira Bueno (fls. 3507) e Luiz Santos da Silva 

devendo ser intimados e requisitados para a próxima audiência que já está 

marcada às fls. 3420/V.

 Com relação a testemunha Luiz Santos, intime-se para a audiência 

devendo comparecer coercitivamente, uma vez que apesar de intimado 

não compareceu ao presente ato.

Expeçam-se as precatórias, as requisições e os mandados respectivos.

Determino que sejam juntados as contrarrazões recursais e requerimentos 

de fls. 3456/3475 nos autos incidentais respectivos, após conclusos para 

análise.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 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

 Por motivo de foro íntimo, declaro-me suspeito para atuar no presente 

feito, nos termos do art. 254 do Código de Processo Penal.

 Encaminhe-se ao meu Substituto Legal.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 509441 Nr: 2226-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da presente como 

mandado.

Designo audiência para o dia 17 de maio às 15:20 horas.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

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 Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 520267 Nr: 12371-57.2018.811.0042

 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: WRDS, JERDS, JEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Destarte, com fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/68 (Lei de 

Alimentos) c/c art. 693, parágrafo único, do CPC/2015, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA e, 

sopesando o binômio necessidade/possibilidade no caso em tela, FIXO 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS no importe de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo, o que equivale atualmente a R$ 477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais), notadamente ao considerar a inexistência de provas 

concretas, ao menos neste momento, de que o requerido possui 

capacidade de arcar com quantum maior, sem prejuízo de sua própria 

subsistência, até e porque não fora colacionado aos autos comprovante 

de renda do mesmo.O respectivo valor deverá ser depositado na conta 

poupança da genitora dos menores, qual seja, agência: 1496, operação: 

013, conta poupança: 33210-3, Caixa Econômica Federal, até o dia 10 

(dez) de cada mês.DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 

21/08/2018 às 16h30min, 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 o 

requerido 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, 
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será o requerido considerado revel, presumindo-se verdadeiras as 

alegações apresentadas pela parte autora - art. 344 do CPC/2015. (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 385450 Nr: 27517-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CERQUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

MIRANDA - OAB:9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895, 

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/MT

 Vistos.

RECEBO o Recurso de Apelação da Defesa - fl. 246, no seu efeito 

suspensivo, nos termos do art. 597 do CPP, se tempestivo, o que deverá 

ser certificado.

Em sendo tempestivo, considerando que a Defesa manifestou interesse na 

apresentação de suas razões recursais perante a Segunda Instância, o 

que é possível, conforme previsão do art. 600, §4º, do pátrio Código 

Processual Penal, remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado 

para reexame da matéria, nos termos e prazo previstos no art. 601 do 

CPP, restando REVOGADA a decisão de fl. 247.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 428992 Nr: 4458-92.2016.811.0042

 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: JAAB, ALAB, TBAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 Vistos.

Defiro o parecer ministerial retro.

Intimem-se os patronos do requerido, via DJE, para que regularize a peça 

de fls. 69/73, procedendo-se a devida assinatura, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e dê-se vista à Defensoria 

Pública Cível para manifestação.

Na sequência, colha-se o parecer ministerial e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 508641 Nr: 1469-45.2018.811.0042

 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: AFMBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDSBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGHATA FERREIRA - OAB:18232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826/MT

 Vistos.

DEFIRO pedido de fls. 467/468, declarando prejudicada a audiência 

designada às fls. 436/438.

DESIGNO nova audiência de conciliação para o dia 05/06/2018 às 

14h00min.

Intime-se o requerente e suas advogadas, por meio do DJE.

Intime-se a requerida.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446081 Nr: 22970-26.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) WELBERT MAURO FERREIRA, para devolução 

dos autos nº 22970-26.2016.811.0042, Protocolo 446081, no prazo de 48 

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

(Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334550 Nr: 15293-81.2012.811.0042

 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: IPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MILENA BARBOZA 

BORTOLOTO, para devolução dos autos nº 15293-81.2012.811.0042, 

Protocolo 334550, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 86416 Nr: 2730-55.2013.811.0063

 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, APS, ASJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdP, NSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando de Almeida - 

OAB:15.734 MT

 Diante do exposto, ante a perda do objeto da ação, que se convola em 

superveniente falta de interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, 

MANTENDO a guarda definitiva da criança com a guardiã Sra. Angélica 

Santana Juvenal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após as 

formalidades legais, arquive-se.Às providências.Cuiabá/MT, 14 de 

dezembro de 2017.Jorge Alexandre Martins FerreiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 85827 Nr: 2094-89.2013.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdC, JAPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Gomes de Freitas - 

OAB:18.6013, Rodrigo Gomes Bressane - OAB:8616

 Vistos etc..,

I - A sentença de fls. 55/56, foi confirmada pelo v. acordão de fls. 

125/133.

a) Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 
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de 5(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC.

b) Publique-se o presente despacho para ciência do advogado constituído 

Rodrigo Gomes Bressane OAB/MT 8.616.

c) Dê-se vistas ao Ministério Público, dando lhe ciência do retorno dos 

autos.

d) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 85930 Nr: 2202-21.2013.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdC, JAPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Gomes de Freitas - 

OAB:18.6013, Rodrigo Gomes Bressane - OAB:8616

 Vistos etc..,

I - A sentença de fls. 56/57, foi confirmada pelo v. acordão de fls. 

116/120.

a) Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 5(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC.

b) Publique-se o presente despacho para ciência do advogado constituído 

Rodrigo Gomes Bressane OAB/MT 8.616.

c) Dê-se vistas ao Ministério Público, dando lhe ciência do retorno dos 

autos.

d) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84365 Nr: 477-94.2013.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, DFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helleny Araujo dos Santos - 

Defensora Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MARIA COSTA 

PEREIRA COUTINHO - OAB:OAB/MT 17.459-0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

477-94.2013.811.0063, Protocolo 84365, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93298 Nr: 2030-11.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, RPCD, LGdAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 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 

2030-11.2015.811.0063, Protocolo 93298, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91582 Nr: 363-87.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCMS, MGMS, DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gomes Brandão - 

Defensor Publico - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

363-87.2015.811.0063, Protocolo 91582, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90444 Nr: 2945-94.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDE, ADSF

 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 

2945-94.2014.811.0063, Protocolo 90444, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90369 Nr: 2871-40.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP

 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 

2871-40.2014.811.0063, Protocolo 90369, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89386 Nr: 1824-31.2014.811.0063

 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, CEM-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, RODRIGO SANTOS CARVALHO - 

PRCURADOR DO ESTADO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1824-31.2014.811.0063, Protocolo 89386, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104877 Nr: 2112-71.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MHDSR, 

TFSS

 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 

2112-71.2017.811.0063, Protocolo 104877, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103060 Nr: 623-96.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, SPaSS, 

ALPdS

 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 

623-96.2017.811.0063, Protocolo 103060, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 100971 Nr: 4488-64.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFMdSO, LJMdS, DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, CEMGS-E(E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS - 

OAB:0, DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:16820, JUCINEI DA SILVA 

NUNES - OAB:, Murillo Espinhola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A

 Diante do exposto, determino que:

a) Intime-se, a Rede Energisa, via publicação no diário oficial, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias apresente as notas fiscais referentes às contas 

dos meses de dezembro/2016, janeiro/2017, fevereiro/2017, março/2017, 

abril/2017 e maio/2017 (alvará de fls. 181);

b) Intime-se o requerido Estado de Mato Grosso mediante carga dos autos 

à Procuradoria Geral do Estado, para que tome conhecimento de que há 

débitos pendentes de pagamento referentes a energia elétrica da unidade 

consumidora instalada na residência da criança que é atendida por 

Sistema de Home Care, para que no prazo de 10(dez) dias, informe se já 

realizou o pagamento, sob pena de ser realizado o bloqueio de verbas 

públicas;

c) Decorrido o prazo do item “c”, diligencie-se no sentido de entrar em 

contato com os responsáveis da criança e verifique se as faturas 

referente a unidade consumidora 6/2559255-1 foram pagas; em caso 

negativo, para que providencie a juntada aos autos das faturas em aberto 

para pagamento.

d) Após, se as faturas não foram pagas, proceda-se ao bloqueio de 

valores por intermédio do Sistema Bacen Jud 2.0, na Conta do Estado de 

Mato Grosso, identificada pelo número 1.010.100-4, vinculada ao Banco 

do Brasil S/A, Ag. N.º 3.834-2, com endereço na Av. Historiador Rubens 

de Mendonça, para pagamento das faturas de energia elétrica em atraso 

referente aos meses de junho/julho/agosto/setembro de 2017;

e) Diga a Defensoria Pública requerendo o que entender devido;

f) Proceda-se ao apensamento destes autos ao processo de Código 

98919;

g) Publique-se para intimação e ciência da Energisa na pessoa do 

advogado Murilo Espinola de Oliveira Lima OAB/MT 3127-A.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100159 Nr: 3803-57.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, PDO, EKMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3803-57.2016.811.0063, Protocolo 100159, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99355 Nr: 3089-97.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ÉdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3089-97.2016.811.0063, Protocolo 99355, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95720 Nr: 4123-44.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HJRM, MCRG, MPdEdMG

 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 MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 4123-44.2015.811.0063, Protocolo 95720, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84961 Nr: 1119-67.2013.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MLdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1119-67.2013.811.0063, Protocolo 84961, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84887 Nr: 1042-58.2013.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, RLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdOBM, AMdOBM, EAdS, ILV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio José Ferreira - 

OAB:3.574/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THATIANE ZAITUM 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 1042-58.2013.811.0063, 

Protocolo 84887, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2554-08.2015.811.0063, Protocolo 93897, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106349 Nr: 3331-22.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, WSR, ESR

 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 

3331-22.2017.811.0063, Protocolo 106349, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94294 Nr: 2852-97.2015.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, ACST, ECST

 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 

2852-97.2015.811.0063, Protocolo 94294, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86289 Nr: 2598-95.2013.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, IMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2598-95.2013.811.0063, Protocolo 86289, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84777 Nr: 920-45.2013.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VdOBM, AMdOBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THATIANE ZAITUM 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 920-45.2013.811.0063, Protocolo 

84777, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107725 Nr: 44-17.2018.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFC, GLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFMFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Malheiros 

Abreu Cavalcanti - OAB:18806/MT

 Vistos etc...,

 I – Cadastre-se no Sistema Apollo as Procurações de fls. 14, e fls.71, 

bem como o rol de testemunhas de fls. 105, para efeitos de intimação e 

demais atos processuais.

II – Após, intimem-se o advogado José Marcio Oliveira e Odair Antônio 

Francisco para impulsionarem o processo no prazo de 5(cinco) dias, 

conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC, tomando ciência da 

Contestação de fls. 75/105, para Impugnar caso queiram.

III - De igual forma, intimem-se os advogados José Marcio Oliveira e Odair 

Antônio Francisco (parte autora) e Alessandro Tarcísio Almeida da Silva 

OAB/MT ( 4677) para tomarem ciência do estudo psicossocial de fls. 

141/146.

IV - Publique-se para ciência dos advogados constituídos.

V – Em seguida, voltem-me conclusos.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 36680 Nr: 5564-17.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECOPIAS COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Intercomm Eletrônicos Ltda, Gradiente 

Eletrônica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SCHNEIDER - 

OAB:8.117

 Procedo a intimação da parte acerca do despacho de fls. 109.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 35114 Nr: 4015-69.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Belo Galindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551, André Luiz Cardozo Santos - OAB:7322, 

JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10384 - B, Norma Sueli de Caires 

Galindo - OAB:6524

 Procedo a intimação da parte acerca do despacho de fls 148, para as 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 9156 Nr: 2-32.2004.811.0071

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Annibal de Souza Bouret

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Ferreira de Oliveira Canongia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA DE MOURA BOURET - 

OAB:8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA CANONGIA - OAB:

 Procedo a intimação da parte acerca do despacho de fls 179.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 38639 Nr: 7509-39.2007.811.0071

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG COMERCIO E SERVIÇOS DE PAPELARIA 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Auxiliadora de 

Azevedo Coutinho - OAB:6920/MT, MURAT DOGAN - OAB:6917

 Procedo a intimação da parte acerca do despacho de fls 161, para as 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 31134 Nr: 75-96.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Aredes Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE BARBOSA PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Alexandre Moleiro Pires 

- OAB:7443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS ARAUJO DA 

COSTA - OAB:11632

 Procedo a intimação das partes acerca do despacho de fls. 160.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 35765 Nr: 4655-72.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: HILDIMAR BARBOSA MENDONÇA, JANDIRA CATARINA 

TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

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

OAB:8575, Rodrigo Luis Gomes Penna - OAB:9998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Procedo intimação das partes, para ciência do despacho de fls. 143.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 27104 Nr: 3306-68.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora de Faria Valentin, Marcus Paulo de 

Faria Valentin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reziel Santi, Polaco Santi Mecânica e Guincho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Regina Gross 

hugueney - OAB:6662, Larissa Miter Simon - OAB:21400, TATIANA 

BARBOSA FARIAS MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Litiely da Rosa 

Moreno - OAB:205720, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032, 

Manoel Germano de Campos Neto - OAB:17002

 Procedo intimação das partes acerca do despacho de fls.428. Procedo 

ainda intimação da parte devedora, para manifestar querendo, com 

relação a petição juntada às fls. 413/414

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 11984 Nr: 1391-52.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carneiro, MULTI INOX 

METALURICA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin - OAB:, 

Tatiana Waleska Cardoso - OAB:6478 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Reis - 

OAB:12.516, Erika Batagini Souza - OAB:22.293

 Procedo intimação das partes, acerca do despacho de fls. 326.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lúcia Peruffo

 Cod. Proc.: 11984 Nr: 1391-52.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carneiro, MULTI INOX 

METALURICA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin - OAB:, 

Tatiana Waleska Cardoso - OAB:6478 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Reis - 

OAB:12.516, Erika Batagini Souza - OAB:22.293

 Vistos, etc...

Certifique-se quanto à efetivação da citação e devolução do AR.

Após, intimem-se as partes sendo a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lúcia Peruffo

 Cod. Proc.: 11984 Nr: 1391-52.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carneiro, MULTI INOX 

METALURICA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin - OAB:, 

Tatiana Waleska Cardoso - OAB:6478 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Reis - 

OAB:12.516, Erika Batagini Souza - OAB:22.293

 Vistos, etc...

É sabido que o patrimônio da pessoa jurídica é que responde por suas 

dívidas, pois a separação patrimonial entre os bens dos sócios e os da 

pessoa jurídica é uma regra jurídica. Igualmente com a desconsideração 

inversa.

No entanto, excepcionalmente, admite-se a desconsideração da 

personalidade jurídica e a desconsideração inversa.

Entretanto, pela atual sistemática implantada pelo Código de Processo Civil 

(Lei nº 13.105/2015), a desconsideração inversa para atingir a pessoa 

jurídica por dívidas do sócio, com regras próprias, as quais estão 

expressas entre os artigos 133 a 137.

Dentre as inovações introduzidas está a necessidade de citação da 

sociedade para se manifestar quanto ao pleito, em concretização ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nos termos do artigo 1.062 do Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015) o incidente de desconsideração é aplicado aos processos 

sob a competência dos Juizados Especiais, verbis:

Art. 1.062. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais.

Assim, consoante os motivos anteriormente expostos, imprescindível a 

observância do procedimento legal para instauração do incidente de 

desconsideração inversa com exercício pleno do contraditório e da ampla 

defesa.

ISTO POSTO, instauro o incidente de desconsideração inversa e determino 

a citação da pessoa jurídica MULTI INOX METALÚRGICA, conforme dados 

de fls. 305 para responder aos termos da execução e se manifestar no 

prazo de 15 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Juizado Especial do Torcedor - JET

Portaria

PORTARIA Nº 27/2018-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 nas 

dependências da Arena Pantanal, em Cuiabá - MT, no dia 21.04.2018 

(sabado) das 15:00hs às 19:00 hs:

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

PATRICIA CENI (Magistrada)

CARLOS HENRIQUE CARRIEL DO NASCIMENTO (Assessor)

MARIA ANGELAVINE (Gestora)

MARIA APARECIDA GONÇALVES (Assessora)

NILTON TAVARES FILGUEIRA (Agente da Infância)

ERICO EDUARDO DE AMORIM (Agente da Infância)

FRANKLIN J. DE S.NEVES (Motorista)

DIOGO VIANA RABELO (Técnico de Informática)

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, 21 de abril de 2018.PATRICIA CENI Juíza de Direito

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500474-11.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. NOVAIS IND. E COM. DE MADEIRAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestar sobre o retorno dos autos da Turma Recursal. Cuiabá-MT, 21 

de abril de 2018. Reynaldo B. da F. Accioly Junior Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003344-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERVAL GONCALVES DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, IMPUGNAR a contestação, no prazo 

legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0502829-23.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PEDROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS OAB - MT0016617A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIABÁ/MT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892/O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. O processo foi sentenciado e inexiste requerimento pendente 

de apreciação. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500162-64.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UDNEIA MARIA SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Bertani OAB - MT0014501A (ADVOGADO)

SILVANA BERTANI OAB - MT0007828A (ADVOGADO)

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO)

 

DESPACHO: Ao contador para elaboração dos cálculos. Vindos os autos, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias. 

Com ou sem manifestação, conclusos para sentença. Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501100-93.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA BUZELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de juntar nos autos a 

procuração judicial para fins de expedição de Precatório. Cuiabá-MT, 23 

de abril de 2018. Reynaldo B. da F. Accioly Junior

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1036466-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE BRITO MONTECHIARE BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/06/2018, Hora: 08:50, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: "... Ante o exposto, INDEFERE-SE o 

pedido de tutela provisória de urgência. No mais, indefere-se o 

requerimento de inversão do ônus da prova porque não se admite contra a 

Fazenda Pública, face à incompatibilidade com as normas de distribuição 

contempladas tanto no CPC revogado quanto no CPC/2015, porque milita 

presunção (ainda que relativa) em favor da Fazenda Pública de legalidade 

e legitimidade dos atos, de forma que o ônus da prova fica atribuído àquele 

que não possui a presunção, e não o contrário, sob pena de subversão 

do sistema legal de proteção ao direito indisponível, que decorre do 

princípio maior da supremacia do interesse público sobre o privado. 

Intime-se a parte autora para apresentar em apartado o cálculo do valor 

integral que pretende cobrar a titulo de descontos indevidos, no prazo de 

15 dias. Não cumprida a determinação retro conclusos para a extinção. 

Apresentada a emenda nos termos determinados, fica desde logo 

recebida independentemente de nova decisão. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032049-78.2017.8.11.0041

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)

 

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: 19/06/2018, Hora: 09:40, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, para 

apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO OGASSAWARA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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DESPACHO: Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial 

juntando comprovante de residência e orçamento do procedimento 

pleiteado para fins de verificação da competência deste Juizado Especial 

da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, retorne os autos em conclusão para 

prosseguimento do feito. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1033410-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DIAS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/06/2018, Hora: 10:50, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Processo com erro no 

cadastramento proceda o senhor gestor a retificação da classe 

processual do sistema Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e 

intime-se o Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha 

para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1031996-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER CARLOS CARDOSO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 21/06/2018, Hora: 08:50, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Processo com erro no 

cadastramento proceda o senhor gestor a retificação da classe 

processual do sistema. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e 

intime-se o Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha 

para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1031999-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FELIPE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 21/06/2018, Hora: 09:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Processo com erro no 

cadastramento proceda o senhor gestor a retificação da classe 

processual do sistema. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e 

intime-se o Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha 

para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000142-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTANA YULE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTANA YULE OAB - MT21909/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Notifique-se o representante judicial da Fazenda Pública para 

que se manifeste sobre o pedido de tutela de urgência no prazo de 72 

horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, 

podendo juntar documentos. O prazo de contestação será contado da 

data de audiência de conciliação. Após, conclusos com prioridade para o 

exame da tutela de urgência. Expeça-se o necessário. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1031994-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 21/06/2018, Hora: 09:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Processo com erro no 

cadastramento proceda o senhor gestor a retificação da classe 

processual do sistema. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e 

intime-se o Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha 

para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012158-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON ANGELO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 21/06/2018, Hora: 09:20, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Defere-se o pedido de 

redesignação da sessão de conciliação. Intime-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007965-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARA JOSISLENY PEIXOTO DANTAS OAB - DF35352 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILZANETE TEIXEIRA DE FARIAS (RÉU)

JOSE CASSIO DE SOUZA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007965-30/2017 Ação: Cobrança Autora: Campanha Nacional de 

Escolas da Comunidade – CNEC. Réus: Ilzanete Teixeira de Farias – 

Marmitária Vitória e Outros. Vistos, etc. Considerando que o teor do 

petitório de (fl.113 – correspondência ID 12430861), hei por bem deferir o 

pleito autoral e, via de consequência, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 20 de junho de 2018, às 08:30 horas, no CEJUSC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 03 de abril de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009514-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEICE SANTOS DA COSTA (AUTOR)

ESPÓLIO DE DIRCE SANTOS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT0016257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIOCE SANTOS DA COSTA HETHERINGTON (RÉU)

DARIO PEREIRA DA COSTA (RÉU)

 

Do advogado da parte autora, para manifestar-se da certidão do Oficial de 

Justiça de ID 11323486, no prazo de (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000974-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE GONCALVES JOVINO (REQUERENTE)

FABIANA FRANCIELLE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000974-04/2018 Ação: Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais Autor: Adelaide Gonçalves Jovino Vino e Outra. Ré: 

Ribeiro, Vilarinho e Cia Ltda – ME (Oral Sin Implantes e Ortodontia). Vistos, 

etc. Considerando os termos do petitório de (fl.109 – correspondência ID 

12378179), hei por bem deferir o pleito autoral, devendo ser incluída no 

polo passivo da demanda a pessoa jurídica de direito privado, “Oral Sin 

Franquias Ltda – nome fantasia Oral Sin Franquising”. Assim sendo, 

mantenho na íntegra os termos da decisão de (fls.104/108 – 

correspondência ID 12194527), por seus próprios fundamentos. 

Intimem-se. Cumpra-se. 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: 1009686-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANE CAMPOS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURANDIR VERNEQUE DIAS OAB - MT14813/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009686-17/2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Dejane Campos da Costa. Ré: Construtora e Imobiliária Farias Ltda – 

ME. Vistos, etc. Considerando a certidão de (fl.146 – correspondência ID 

11975055), hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 

20 de junho de 2018, às 10:30 horas, no CEJUSC. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Roo-MT., 04 de abril de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009522-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS HENRIQUE BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009522-52/2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Affonso Flores Schendroski. Réu: Marcos Henrique Barbosa. 

Vistos, etc. Considerando a certidão de (fl.139 – correspondência ID 

11974406), hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 

20 de junho de 2018, às 08:00 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: 1009673-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE LISBOA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURANDIR VERNEQUE DIAS OAB - MT14813/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RÉU)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009673-18/2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autora: Marilene Lisboa da Silva. Ré: Construtora e Imobiliária Farias Ltda – 

ME. Vistos, etc. Considerando a certidão de (fl.129 – correspondência ID 

11975134), hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 

20 de junho de 2018, às 10:00 horas, no CEJUSC. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Roo-MT., 04 de abril de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001820-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)
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Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da requerente para 

manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 8159149, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 816349 Nr: 1700-63.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSADARQUE MIRANDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

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

impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes, para 

manifestarem no prazo legal, quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal 

de Justiça, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 792032 Nr: 11102-08.2015.811.0003

 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: AGUINALDO SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

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

impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes, para 

manifestarem no prazo legal, quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal 

de Justiça, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 784213 Nr: 7844-87.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO INACIO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO SOARES GIGLIO - 

OAB:15.474/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT15013A

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

impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal, quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal 

de Justiça, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 724947 Nr: 5917-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:7623/MS

 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. 74, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 773071 Nr: 3597-63.2015.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO BENAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 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. 112, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 750130 Nr: 7821-78.2014.811.0003

 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: MARINALVA LUCENA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazações ao Recurso de Apelação de fls. 131/141, 

interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 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

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

sobre o decurso de prazo da parte requerida (fl. 331), requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 818631 Nr: 2426-37.2016.811.0003

 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: CAIQUE VIEIRA FERNANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT12.208-A

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, interpostos pelo 

requerido (Banco do Brasil)às fls. 179/193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 379477 Nr: 7773-03.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ANDRE FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORSOI REPRESENTACOES COMERCIAIS 

LTDA, ADILSON BORSOI, JACQUELINE BEATRIZ CANAN BORSOI, LUA 

SERGIO BORSOI, GREICY JACQUELINE BORSOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDAMAR CANDIDA DA SILVA - 

OAB:MT/9.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da advogada do exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, retire o 
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mandado de averbação de penhora.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753816 Nr: 9714-07.2014.811.0003

 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: INGRID ROSA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO DIAS GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GISLA ESTELA 

MIRANDA PORTO, para devolução dos autos nº 9714-07.2014.811.0003, 

Protocolo 753816, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 805896 Nr: 16641-52.2015.811.0003

 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: LINDOMAR GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Dos advogados das partes, da perícia designada para o dia 22/05/2018, 

às 14 horas, a ser realizada no Consultório Médico do Dr. Marcos Gomes 

de Lima, situado na Rua Acyr de Resende de Souza e Silva, nº. 1962 - 

Vila Birigui - Endoclínica, nesta cidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 799369 Nr: 14078-85.2015.811.0003

 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: MARIA PAIXAO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, RAYANNE RODRIGUES SILVA - 

OAB:20349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Dos advogados das partes, da perícia designada para o dia 22/05/2018, 

às 14 horas, a ser realizada no Consultório Médico do Dr. Marcos Gomes 

de Lima, situado na Rua Acyr de Resende de Souza e Silva, nº. 1962 - 

Vila Birigui - Endoclínica, nesta cidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 797611 Nr: 13321-91.2015.811.0003

 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: JEAN CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Dos advogados das partes, da perícia designada para o dia 22/05/2018, 

às 14 horas, a ser realizada no Consultório Médico do Dr. Marcos Gomes 

de Lima, situado na Rua Acyr de Resende de Souza e Silva, nº. 1962 - 

Vila Birigui - Endoclínica, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 791488 Nr: 10872-63.2015.811.0003

 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: GUILHERME OLIVEIRA PEREIRA AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-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 a certidão negativa do oficial de justiça 

de fls. 103/104, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708356 Nr: 3204-46.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, JOEL BECKER - OAB:14071/MT, THÂMIS 

VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 Do advogado da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao Recurso e Apelação interpostos pelo 

requerido (fls. 151/157v).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 797608 Nr: 13319-24.2015.811.0003

 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: LAIANE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Dos advogados das partes, da perícia designada para o dia 22/05/2018, 

às 14 horas, a ser realizada no Consultório Médico do Dr. Marcos Gomes 

de Lima, situado na Rua Acyr de Resende de Souza e Silva, nº. 1962 - 

Vila Birigui - Endoclínica, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824933 Nr: 4591-57.2016.811.0003

 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: AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. ASSUMPÇÃO TRANSPORTE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ALMEIDA 

RAMPIM - OAB:OAB/SP 140.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar quanto a certidão de decurso de prazo de citação da requerida 

(fl. 133).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 807156 Nr: 17069-34.2015.811.0003

 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: JACONIAS DIAS

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

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Dos advogados das partes, da perícia designada para o dia 22/05/2018, 

às 14 horas, a ser realizada no Consultório Médico do Dr. Marcos Gomes 

de Lima, situado na Rua Acyr de Resende de Souza e Silva, nº. 1962 - 

Vila Birigui - Endoclínica, nesta cidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 803737 Nr: 15824-85.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR LUIZ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, ACE 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCESCA PIPI DE 

SOUZA WILLON - OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:16.983/PE, CLÓVIS CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE RAMOS NETO - OAB:28219, MARIA EMILIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - 

OAB:20972/O

 Dos advogados das partes, da perícia designada para o dia 22/05/2018, 

às 14 horas, a ser realizada no Consultório Médico do Dr. Marcos Gomes 

de Lima, situado na Rua Acyr de Resende de Souza e Silva, nº. 1962 - 

Vila Birigui - Endoclínica, nesta cidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823706 Nr: 4198-35.2016.811.0003

 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: GILMAR FIRMINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750, JORDANIA BARCELO DA SILVA - OAB:19722/O

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Dos advogados das partes, da perícia designada para o dia 22/05/2018, 

às 14 horas, a ser realizada no Consultório Médico do Dr. Marcos Gomes 

de Lima, situado na Rua Acyr de Resende de Souza e Silva, nº. 1962 - 

Vila Birigui - Endoclínica, nesta cidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 750388 Nr: 7945-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC, 

MELISSA DE CARVALHO TONSIC, MELANIE DE CARVALHO TONSIC, 

JONATHAN DE CARVALHO TONSIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 7295

 Considerando que a intimação do impulsionamento de fls. 457, foi 

equivocadamente direcionada para o advogado da exequente, torno a 

mesma sem efeito, impulsionando assim, os autos para intimação do 

advogado do executado para no prazo legal manifestar quanto ao petitório 

de fls. 421/456.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 803161 Nr: 15648-09.2015.811.0003

 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: ADEVANIL SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

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

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Dos advogados das partes, da perícia designada para o dia 22/05/2018, 

às 14 horas, a ser realizada no Consultório Médico do Dr. Marcos Gomes 

de Lima, situado na Rua Acyr de Resende de Souza e Silva, nº. 1962 - 

Vila Birigui - Endoclínica, nesta cidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 816204 Nr: 1639-08.2016.811.0003

 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: ADILSON MARIO LEITE DE CARVALHO

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

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

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

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Dos advogados das partes, da perícia designada para o dia 22/05/2018, 

às 14 horas, a ser realizada no Consultório Médico do Dr. Marcos Gomes 

de Lima, situado na Rua Acyr de Resende de Souza e Silva, nº. 1962 - 

Vila Birigui - Endoclínica, nesta cidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 791501 Nr: 10876-03.2015.811.0003

 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: JOAO ROZENDO DE CARVALHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

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

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Dos advogados das partes, da perícia designada para o dia 22/05/2018, 

às 14 horas, a ser realizada no Consultório Médico do Dr. Marcos Gomes 

de Lima, situado na Rua Acyr de Resende de Souza e Silva, nº. 1962 - 

Vila Birigui - Endoclínica, nesta cidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 381198 Nr: 9435-02.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 9435-02.2006

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Valéria Luiza da Silva.

Executado: Clóvis Augustin.

Vistos, etc...

AUTO POSTO COELHO LTDA E ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL 

INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA S.A., com qualificação nos autos, 
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via seus procuradores, nos autos de ‘Execução de Título Judicial’ que 

move VALÉRIA LUIZA DA SILVA em desfavor de CLÓVIS AUGUSTIN, 

devidamente qualificado, ingressaram com os pedidos de (fls.375/380; 

fls.381/397) e, após, manifestou-se a parte exequente às (fls.398/400), 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Analisando os termos da pretensão do terceiro – Auto Posto Coelho Ltda- 

às (fls.375/380), verifica-se que o pleito é reiteração da manifestação de 

(fls.259/264), já decidida e transitada em julgado às (fls.357/358v) e, de 

mesmo modo, a empresa Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e 

Agropecuária S.A. replica às (fls.381/397), questão trazida à liça as 

(fls.327/329), também repelida pela decisão de (fls.357/358v), portanto, 

indefiro os pedidos formulados pelos terceiros interessados, eis que 

configurada a coisa julgada.

Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (5) cinco dias, informe os atos expropriatórios 

necessários ao prosseguimento do feito executivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002411-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002411-17.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Antonio Nunes de Oliveira Filho Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A Vistos, etc. ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA 

FILHO, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais' em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo: “Que, o 

autor em março de 2017 recebeu uma fatura da energia elétrica da UC 

6/143729-2 no valor de R$ 12.843,90 (doze mil oitocentos e quarenta e 

três reais e noventa centavos), contendo a informação que se tratava de 

recuperação de 15.932KW; que, o autor não sabe do que se trata essa 

quantia de consumo, que nunca foi informado acerca de qualquer vistoria 

em seu imóvel; que, em 18 de abril de 2017 a ré suspendeu o fornecimento 

de energia elétrica, tendo em vista a fatura emitida e não paga; que, o 

autor não possui condições de pagar a quantia apontada pela ré, eis que 

não reconhece e nem fez uso de referido consumo; que, a cobrança é 

indevida, sendo nula a fatura emitida e cobrada sobre o valor de consumo 

de energia elétrica o que torna ilegal o corte de energia; requereu 

liminarmente que a ré promovesse o religamento da energia; que, diante de 

tais fatos sofreu inúmeros dissabores passíveis de indenização por dano 

moral, e, sendo assim, requer a procedência dos pedidos, com a 

declaração da inexistência do débito, a condenação da ré em danos 

morais e nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa 

o valor de R$ 22.843,90 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta e três reais 

e noventa centavos).” A liminar pretendida restou parcialmente deferida. 

Devidamente citada, contestou o pedido (ID 9013861), onde procura 

rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Que, a ré 

agiu em total cumprimento as normas legais previstas; que, trata-se de 

uma diferença de consumo apurada em decorrência de uma irregularidade 

constatada no equipamento de medição da unidade consumidora do autor 

na data de 11.11.2016; que, afim de se comprovar a irregularidade forma 

retiradas fotos do medidor; que, após a vistoria e reparo o medidor passou 

a registrar de forma correta o consumo; que, as vistorias são realizadas 

com a finalidade de garantir melhor fornecimento de energia aos 

consumidores; que, uma vez constatada por funcionários capacitados a 

irregularidade do aparelho medidor de consumo, a cobrança da diferença 

de valores por parte da ré é dever legal; que, o valor apresentado de R$ 

12.515,97 (doze mil quinhentos e quinze reais e noventa e sete centavos) 

foi apurado seguindo o que determina o art. 130, V, da Resolução 

414/2010 da ANEEL; que, inexiste dano, não há que se falar em 

indenização, pois falta-lhe requisito essencial; que falta ao autor a 

comprovação de abalo extrapatrimonial apto a ensejar o dano moral 

pretendido; assim, pugna pela improcedência da ação, com a condenação 

do autor nos ônus da sucumbência. Junta documentos.” Sobre a 

contestação, manifestou-se a parte autora (ID 9418337). Foi designada 

audiência preliminar, a qual se realizou, entretanto, não se obteve êxito. 

Intimadas acerca da necessidade de dilação probatória, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante 

dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. 

Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma, 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª Turma, 

Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). Cuida-se na espécie de ação declaratória cumulada com 

reparação, onde o autor, Antonio Nunes de Oliveira Filho, pretende a 

declaração de inexistência dos débitos oriundos de recuperação de 

consumo cobrado pela ré Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A, cujo não pagamento da fatura no valor de R$ 12.843,90 (doze mil 

oitocentos e quarenta e três reais e noventa centavos) culminou na 

suspensão do fornecimento de energia, sendo assim o caso, segundo o 

autor, passível de indenização por dano moral. Inexistem preliminares a 

serem decididas. No mérito, analisando as razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese à 

versão defensiva trazida na contestação, entendo que houve provas 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na 

exordial, deve ser debitado à ré, que não obteve êxito em demostrar que 

tomou todas as providências que lhe eram necessárias a fim de assegurar 

o correto e idôneo procedimento para cientificar o autor acerca de 

eventual irregularidade, oportunizando inclusive o contraditório. A ré, por 

intermédio de seu bastante procurador, ao apresentar a sua peça 

defensiva não conseguiu comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, cujo ônus era seu, eis que se trata de 

relação de consumo e o autor cumpriu com o ônus que lhe incumbia, qual 

seja, negou que tenha conhecimento de irregularidades em sua unidade 

consumidora, bem como asseverou desconhecer a origem do consumo 

cobrado. De outro lado, a ré ao juntar documentos em sua tese de defesa 

demonstrou conduta completamente inadequada para solucionar o 

problema. O fato da ré supostamente ter encontrado irregularidade na 

unidade consumidora do autor, por si só, não a legitima a inserir 

recuperação de consumo em cobrança mensal, tampouco suspender o 

fornecimento de energia em razão daquela. Resta cabalmente evidente 

que a ré não procedeu de forma regular ao realizar a cobrança, em 

especial por ser essa daquela forma unilateral, ou seja, vindo a tolir as 

possibilidades de defesa, ainda que na esfera administrativa. Inexiste nos 

autos qualquer demonstração de que ao tomar conhecimento de suposta 

irregularidade na unidade consumidora do autor, procedeu a ré sua 

regular notificação para oportunizar assim o contraditório e ampla defesa 

ainda na seara administrativa, ato indispensável para a lisura da apuração 

de eventual irregularidade. Em caso análogo, a jurisprudência assim 

tem-se manifestado: “APELAÇÃO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO. FRAUDE NÃO PROVADA. PERÍCIA REALIZADA 

SEM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. NÃO ATENDIMENTO AOS 

PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 
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AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ATITUDE ARBITRÁRIA. IMPUTAÇÃO 

DE FURTO DE ENERGIA INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE RESSARCIMENTO 

EXTRAPATRIMONIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. REFORMA 

DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO APELATÓRIO. - 

Deixando a concessionária de provar conduta irregular do consumidor, 

consubstanciada em fraude do medidor de energia elétrica, a cobrança, 

intitulada recuperação de consumo, apurada unilateralmente pela 

demandada, é indevida, conforme precedentes da nossa Corte. - 

Verifica-se que não foram adotados todos os procedimentos exigidos pelo 

art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL (ordem de inspeção, 

avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, notificação do 

consumidor e concessão de prazo para oferecimento de recurso 

administrativo). - Em relação ao dano moral, a lei autoriza a se pleitea 

(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00006187720158150081, 1ª 

Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 

18 -10 -2016 ) ”  (TJ -PB  -  APL :  0 0 0 0 6 1 8 7 7 2 0 1 5 8 1 5 0 0 8 1  

0000618-77.2015.815.0081, Relator: DO DESEMBARGADOR JOSÉ 

RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 18/10/2016, 1 CIVEL) Evidente 

ressaltar que em que pese a ré elencar toda a dinâmica dos fatos, bem 

como colacionar aos autos documentos, estes não são hábeis a elevar a 

improcedência da demanda na forma que pretende. Dessa forma, não fora 

diligente em demonstrar que inexiste culpa de sua parte apta a não ensejar 

o dever de indenizar. Do exposto, declaro inexigível a cobrança relativa à 

recuperação de consumo. No que tange o dano moral, entendo que esse 

também é ocorrente. O autor teve o fornecimento de energia suspenso 

diante de fatura inexigível, ilegal, ilícita, fato que, por si só, em se tratando 

de serviço essencial, supera o mero aborrecimento do cotidiano. Nessa 

mesma linha é o pacífico entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO 

MORAL CONFIGURADO. Dano moral in re ipsa. Evidenciada a falha na 

prestação dos serviços da ré, privando a parte autora do uso de energia 

elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever 

de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de 

energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. 

Quantum indenizatório reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais). DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DO AUTOR. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069529048, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 30/06/2016).” (TJ-RS - AC: 70069529048 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 

30/06/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 08/07/2016) Resta somente a fixação do quantum indenizatório. Para a 

fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por não ter 

natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a fixação da 

indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na situação de 

abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no Código Civil 

acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. Também, se 

à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para 

atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à 

repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é que o 

valor da condenação, como princípio geral: “não deve ser nem tão grande 

que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se 

torne inexpressivo” (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). 

No que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos 

autos, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), indenização esta que 

atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial 

econômico da empresa demandada, é preciso também à repercussão do 

ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que 

lhe seja proporcionada. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis 

à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente 'Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais', promovida por 

ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO, com qualificação nos autos, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

com qualificação nos autos, para o fim de declarar ilegal a cobrança da 

conta referente ao mês de março de 2017, da UC 6/143729-2, facultando 

a ré reemitir referida fatura sem o “consumo em kWh recuperado” e seus 

acessórios (ID 6125804); condeno ainda a ré ao pagamento da 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, 

devendo incidir juros (1% a.m. simples) e correção monetária (INPC/IBGE) 

a contar desta decisão. Por fim, condeno-a também ao pagamento de 

custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação. Fica desde já autorizado a expedição 

do competente alvará judicial do valor depositado ao ID 6814665, em favor 

do autor. Transitada em julgado, não havendo pedido de cumprimento de 

sentença, e pagas as custas devidas, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 

23/abril/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001616-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO)

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1001616-11.2017 Ação: Arbitramento de Honorários Advocatícios Autora: 

J. Wanderley Garcia & Advogados Associados. Réu: Banco do Brasil S/A 

Vistos, etc... J. WANDERLEY GARCIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

com qualificação nos autos, via seus bastantes procuradores, ingressou 

com “Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no petitório de (ID 

11484151) e após manifestação do réu/embargado, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 

do Código de Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material.” Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto 

em nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que 

os embargos de declaração prestam-se para complementar ou aclarar as 

decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo Magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, 

entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, 

da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso 

inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencado pelo embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que o 

mesmo deseja modificar a sentença, o que não é possível, porque, tenho 

comigo que não há nenhum ponto omisso, pois, a sentença é por demais 

clara em sedimentar o entendimento desse juízo acerca do caso concreto. 

Ademais, não há que se falar em matéria pacificada, e nem em 

obrigatoriedade do juiz em seguir um entendimento, o que feriria letalmente 

o principio da autonomia do juiz. Portanto, o que vejo é que os embargos 

aviados têm o único propósito de hostilizar a sentença tal como produzida, 

declinando omissão que na verdade inexiste, de modo que se o 

embargante entende que a sentença produzida se mostra injusta, não 

será na via dos embargos declaratórios que obterão provimento 

jurisdicional colidente com aquele já manifestado, se não pela via do virtual 
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recurso. Nesse sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ 

RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - 

SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - 

CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS 

REJEITADOS - 1- Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios 

em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de 

cabimento do recurso - Omissão, contradição ou obscuridade -, 

delineadas no art. 535 do CPC. 2- A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte 

Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem 

prosperar. 3- O vício que autoriza os embargos de declaração é a 

contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o 

entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na 

instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 4- Tratando-se de 

mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo 

que as questões apontadas como omitidas foram clara e 

fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são 

manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5- Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - (2010/0217604-0) 

- 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 16.05.2011 - p. 419). No 

mesmo sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Efeitos Infringentes – O 

acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um 

dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de 

omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não 

podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos 

infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – 

Precedentes do STF e STJ. Embargos rejeitados.” (TJ-SP - ED: 

00196544320058260019 SP 0019654-43.2005.8.26.0019, Relator: Oscild 

de Lima Júnior, Data de Julgamento: 06/10/2016, 11ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 06/10/2016). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO 

MATERIAL. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme prevê o 

art. 1.022, do novo CPC (lei 13.105/15), contra qualquer decisão judicial 

para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento, bem como para corrigir erro material. Ausentes quaisquer 

das hipóteses mencionadas, incabível a utilização dos embargos de 

declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida.” (TJMG - 

ED: 10707140099342002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 01/09/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 09/09/2016). Neste contexto, os embargos são 

manifestamente improcedentes. Mesmo para fins de prequestionamento, o 

cabimento dos embargos de declaração deve adequar-se ao disposto no 

artigo 1022, do Código de Processo Civil. Ademais, em havendo recurso 

de apelação, talvez a embargante obtenha o que pretende nesta via. Face 

ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos de declaração intentado por J. 

WANDERLEY GARCIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, assim, via de 

consequência, mantendo a sentença de ID 11365722, em sua íntegra. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 23/abril/2.018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002275-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORCIDINA DE SOUZA (AUTOR)

ELVINO NARDES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA CRUZ CORREIA (RÉU)

RAMAO SIQUEIRA DE ABREU (RÉU)

OLIVIA SANTANA DE ABREU (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1002275-20.2017.8.11.0003 AUTOR: ELVINO NARDES SOUZA, 

DORCIDINA DE SOUZA RÉU: RAMAO SIQUEIRA DE ABREU, OLIVIA 

SANTANA DE ABREU, LUIZ CARLOS DA CRUZ CORREIA Vistos etc. Em 

tempo, verifico que a parte autora deixou de acostar aos autos certidão de 

matrícula atualizada do imóvel que pretende usucapir, uma vez que a 

matrícula constante no ID 6062293 foi emitida no ano de 2010. Demais 

disso, observo que a demandante não apresentou qualificação completa 

dos confinantes indicados no ID 6062405-Pág.10. Assim, determino que a 

parte autora emende a inicial, no sentido de trazer aos autos cópia da 

matrícula atualizada do imóvel sub judice e qualificar os confinantes 

devidamente (nome completo, endereço, etc.), no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

parágrafo único, do artigo 321, do Novo Código de Processo Civil. A 

seguir, imediatamente conclusos para análise do recebimento da exordial. 

Rondonópolis/MT, 21 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003798-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA DE JESUS OCAMPOS CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1003798-67.2017.8.11.0003 AUTOR: CLELIA DE JESUS OCAMPOS 

CARDOSO RÉU: COMPACTA COMERCIAL LTDA Vistos etc. Considerando 

que a contestação da demandada foi apresentada tempestivamente, 

conforme certificado no ID 9824193, intime-se a parte autora para 

apresentar réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 351 do Novo Código de Processo Civil. A seguir, conclusos. 

Rondonópolis/MT, 21 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004288-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ANTONIO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK LEANDER DUARTE FERREIRA OAB - 025.586.681-02 

(PROCURADOR)

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1004288-89.2017.8.11.0003 AUTOR: VALDOMIRO ANTONIO ALVES 

PROCURADOR: PATRICK LEANDER DUARTE FERREIRA RÉU: FANCAR 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL 

LTDA Vistos etc. Intime-se a parte autora para apresentar réplica às 

contestações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 351 do 

Novo Código de Processo Civil. Em seguida, conclusos. Rondonópolis/MT, 

21 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002238-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MELO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

credi$nil (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1002238-90.2017.8.11.0003 AUTOR: ADAO MELO GOMES RÉU: BANCO 

CETELEM S.A., CREDI$NIL Vistos etc. Manifestem-se as partes sobre o 

interesse na produção de prova neste feito, em 15 (quinze) dias. Em caso 

positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e sua 

finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano da demanda 

manejada. A seguir, conclusos. Rondonópolis/MT, 21 de abril de 2018. 

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004839-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO ARNO SCHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1004839-69.2017.8.11.0003 AUTOR: LAURO ARNO SCHER RÉU: OI S.A 

Vistos etc. Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de 

prova neste feito, em 15 (quinze) dias. Em caso positivo, deverão 

especificar as provas que desejam produzir e sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e julgamento de plano da demanda manejada. A seguir, 

conclusos. Rondonópolis/MT, 21 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002573-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE DE DEUS FERNANDES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1002573-46.2016.8.11.0003 AUTOR: MARIA ZILDA DOS SANTOS RÉU: 

ATAIDE DE DEUS FERNANDES DE OLIVEIRA Vistos etc. DEFIRO o petitório 

retro, no tocante a citação por edital da parte requerida, visto que 

preenche os requisitos do artigo 256 do Novo Código de Processo Civil. 

Cite-se a parte demandada por edital, observando-se o disposto no artigo 

257 do Novo CPC. O prazo do edital será de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo do edital sem resposta, certifique-se a revelia. Nesse caso, desde 

já nomeio a Defensoria Pública Estadual, atuante nesta Comarca, como 

curadora especial da parte requerida, que deverá ser intimada de seu 

múnus para que promova a defesa de seus interesses, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 21 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000658-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON VENTURA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000658-59.2016.8.11.0003 AUTOR: JEFFERSON VENTURA DA SILVA 

RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. Manifestem-se as 

partes sobre o interesse na produção de prova neste feito, em 15 (quinze) 

dias. Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam 

produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano 

da demanda manejada. A seguir, conclusos. Rondonópolis/MT, 21 de abril 

de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000670-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO (AUTOR)

LACIMAR DO NASCIMENTO CANUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000670-73.2016.8.11.0003 AUTOR: LACIMAR DO NASCIMENTO 

CANUTO, LUAMAR NASCIMENTO CANUTO RÉU: GOL LINHAS AÉREAS 

S.A. Vistos etc. Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção 

de prova neste feito, em 15 (quinze) dias. Em caso positivo, deverão 

especificar as provas que desejam produzir e sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e julgamento de plano da demanda manejada. A seguir, 

conclusos. Rondonópolis/MT, 21 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002324-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DILENE ESTEVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002324-95.2016.8.11.0003; 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DILENE ESTEVES DO 

NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Manifestem-se as partes 

sobre o interesse na produção de prova neste feito, em 15 (quinze) dias. 

Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e 

sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano da 

demanda manejada. A seguir, conclusos. Rondonópolis/MT, 21 de abril de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001560-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S MARTINS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ0048237A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001560-12.2016.8.11.0003; 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: S MARTINS - ME Parte 

Ré: REQUERIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA 

S.A. Vistos etc. Havendo necessidade de produção de prova oral, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de maio de 

2018, às 15h, devendo-se intimar as partes e seus procuradores. Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15. Proceda a Secretaria à inclusão dos atuais 

patronos da demandada no sistema PJE, conforme postulado no ID 

10971954. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de abril de 2018. 

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000901-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIANE DA SILVA CAETANO ARAMINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000901-32.2018.8.11.0003 Parte 

Autora: REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

MIRIANE DA SILVA CAETANO ARAMINI Vistos etc. Defiro o petitório retro 

no tocante à retificação do valor atribuído à causa em exame. Proceda a 

Secretaria às alterações necessárias no sistema PJE. No mais, cumpra-se 

integralmente a decisão de ID 11827068. Rondonópolis/MT, 21 de abril de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006388-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANE CORREIA DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1006388-17.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO OU COISA (228). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JANE CORREIA DA ROSA Parte Ré: RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA AUTOR: 

JANE CORREIA DA ROSA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para 

se manifestar sobre o Aviso de Recebimento ID 11562520 e 11562595, 

requerendo o que de direito no prazo de 05 dias, tendo em vista que o 

mesmo foi recebido por pessoa diversa de seu destinatário (requerido). . 

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: 1001877-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON SOUZA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEW TYRE REMOLDADORA DE PNEUS - EIRELI - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001877-73.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 60.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: AILTON 

SOUZA COSTA Parte Ré: RÉU: NEW TYRE REMOLDADORA DE PNEUS - 

EIRELI - EPP 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000762-17.2017.8.11.0003

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:

TEREZINHA CARVALHO SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1000762-17.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 33.181,74; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Parte Ré: RÉU: TEREZINHA 

CARVALHO SANTOS AUTOR: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima 

indicado, para se manifeste nos autos requerendo o que de direito no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 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: 1001778-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON BENEDITO RONDON OAB - MT19220/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001778-06.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 15.755,88; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ATOS 

UNILATERAIS, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, Defeito, nulidade ou anulação]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MIRIAN PEREIRA SANTOS 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 
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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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005769-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: Vila Aurora.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008671-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA GIACOMOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO NUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1008671-13.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 11.035,76; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: HELENA MARIA 

GIACOMOLLI Parte Ré: REQUERIDO: MARCIO ROGERIO NUNES DE SOUZA 

Senhor(a): REQUERENTE: HELENA MARIA GIACOMOLLI Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, para se manifestar sobre o Aviso de 

Recebimento ID 124026672, requerendo o que de direito no prazo de 05 

dias, tendo em vista que o mesmo foi recebido por pessoa diversa de seu 

destinatário (requerido).. 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: 1006780-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA NETO (AUTOR)

ADELAIR MACHADO DA FONSECA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BORSATO MARQUES OAB - SP295903 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1006780-54.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ACESSÃO, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE ANTONIO DA SILVA 

NETO, ADELAIR MACHADO DA FONSECA SILVA Parte Ré: RÉU: BANCO 

DO BRASIL SA O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006446-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAFETE SILVA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006446-20.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 16.296,16; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: JAFETE SILVA MIRANDA Parte Ré: RÉU: BANCO PAN 

S.A. Vistos etc. Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção 

de prova oral em audiência neste feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

caso positivo, deverão justificar sua necessidade, sob pena de 

indeferimento e julgamento de plano da demanda. RONDONÓPOLIS, 23 de 

abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000566-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULINDA ANGELICA SELVINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA OAB - MT0010085A 

(ADVOGADO)

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO)

FABIO FERREIRA PAES OAB - MT9298/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000566-81.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 1.000.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: JULINDA ANGELICA SELVINA Parte 

Ré: RÉU: TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA Vistos etc. 

Havendo necessidade de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de agosto de 2018, às 09h30min, 

devendo-se intimar as partes e seus procuradores. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, cabendo 

ao advogado de cada litigante informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada acerca da audiência designada, nos termos do art. 455 do 

CPC/15. Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 23 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001187-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001187-78.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 20.499,44; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: TATIANE 

KARINE ALVES RODRIGUES Parte Ré: RÉU: WIDAL & MARCHIORETTO 

LTDA Vistos etc. Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção 
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de prova oral em audiência neste feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

caso positivo, deverão justificar sua necessidade, sob pena de 

indeferimento e julgamento de plano da demanda. RONDONÓPOLIS, 23 de 

abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002484-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXUELO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1002484-23.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 1.325,50; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E 

APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: MAXUELO DA CRUZ 

Senhor(a): REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue 

abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Vistos 

etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de 

desistência da ação (fls. 55/56). 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. Proceda-se à baixa na restrição havida no sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 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 das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 416594 Nr: 12245-76.2008.811.0003

 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: MARIA STELA PAIM GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA LOPES GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PAIM ARRUDA 

TREVISAN - OAB:OAB/MT4475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11136/MT

 Vistos etc.

De início, tenho por bem designar audiência de tentativa de conciliação, 

providência essa, aliás, que deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, 

consoante inúmeros mecanismos previstos expressamente no Novo 

Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, V, e 165 e seguintes).

Assim, considerando que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais, e tendo em vista, ainda, a possibilidade de solução 

consensual deste conflito, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA 

O DIA 15/08/2018, às 09h30min.

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de seus 

advogados.

Os demais pedidos serão analisados oportunamente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 724169 Nr: 5157-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALVINA LOURENÇO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALARICO CANDIDO TOLENTINO DE BARROS, 

IGOR LIRA FALCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar a respeito do petitório do 

Município de fls. 48, bem como para requerer o que entender de direito 

quanto à citação do confinante Igor Lira, no prazo de 20 (vinte) dias.

Em seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 702230 Nr: 10208-71.2011.811.0003

 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): GILSON MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 118/119, haja vista que essa providência já foi 

adotada, sem sucesso, neste feito.

Intime-se o exequente a fim de que indique bens penhoráveis da parte 

devedora, em 05 (cinco) dias.

Caso não o faça, determino a suspensão dos autos, nos moldes do art. 

921, III, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano. Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 94387 Nr: 6076-88.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MOIVO DOS SANTOS, AUGUSTO JOSE 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido retro, haja vista que essa providência incumbe à parte 

interessada e este juízo não tem acesso a tal sistema.

Intime-se o exequente a fim de que indique bens penhoráveis da parte 

devedora, em 05 (cinco) dias.

Caso não o faça, determino a suspensão dos autos, nos moldes do art. 

921, III, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano. Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 434529 Nr: 3195-55.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMERY SOUZA COSTA ME, ROSEMERY 

SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485, NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - OAB:3497-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido retro, haja vista que a parte devedora ainda não foi 
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citada, consoante certidão de fls.80.

Desse modo, intime-se o exequente para requerer providências quanto à 

citação da parte demandada, em 05 (cinco) dias.

A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 434277 Nr: 2943-52.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DELMONT PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207 SP, WALDIR LUIZ BULGARELLI - OAB:217.291 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, 

conferindo prosseguimento ao feito, adotando as providências 

necessárias em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 770205 Nr: 2248-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AIRTON PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA C. LEMOS BORGES EPP, CARLOS 

ALBERTO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER - 

OAB:OAB/MT17.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cabe à parte autora indicar o CPF da executada.

 Assim, intime-se para que o faça, em 05 (cinco) dias.

No mais, DEFIRO o pedido de expedição de mandado de penhora de fls. 

79.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710378 Nr: 5341-98.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL PINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA, ÂNGELA 

AUGUSTIN DA SILVEIRA, LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID, JOSÉ 

ISRAEL DA SILVEIRA, ARTHUR AUGUSTIN DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:11624-A/MT

 Vistos etc.

A parte executada opôs embargos de declaração em face da decisão de 

fls. 143, que desconstituiu a penhora existente sobre o imóvel de matrícula 

n. 5536 e determinou a intimação dos executados para pagamento do 

débito.

 Os embargos foram opostos no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no 

artigo 1.023 do Novo Código de Processo Civil.

Assim dispõe o artigo 1022 do CPC/2015:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Todavia, os embargos opostos merecem ser rejeitados in totum, por não 

existir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na aludida decisão, 

além de ser visível o caráter infringente que se procura dar com a 

oposição dos embargos manejados.

Desse modo, observa-se que o embargante pretende modificar a decisão 

proferida por este Juízo, o que não é admissível por meio do recurso 

utilizado - embargos de declaração.

 Diante do exposto e com tais considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO AVENTADOS, mantendo a decisão embargada na íntegra, 

tal como foi lançada.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 143.

Sem prejuízo dessa providência, defiro o petitório de fls. 118/135, em face 

do falecimento do executado, determinando a retificação do polo ativo da 

demanda no sistema Apolo e capa dos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 375279 Nr: 3642-82.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA, G. 

GONCALVES SOBRAL & CIA LTDA EPP, RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os itens "a", "b", "c", "d" e "f" do petitório retro, pelos fundamentos 

apresentados.

Cumpra-se, e conclusos para análise dos pedidos pendentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 414024 Nr: 9664-88.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DOLORES RIBEIRO PISTORI

 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: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 Vistos etc.

Na oportunidade do exercício do juízo de retratação prevista no artigo 485, 

§ 7º, CPC/2015, MANTENHO A SENTENÇA EXTINTIVA DE FLS. 72 por seus 

próprios fundamentos, notadamente porque foi procedida à intimação do 

demandante para conferir prosseguimento ao feito, tendo aquele 

permanecido inerte.

Sobre a validade da intimação realizada in casu, em feito semelhante, 

decidiu-se:

3. "É válida a intimação encaminhada ao endereço fornecido na inicial, 

mesmo que tenha sido recebida por funcionário do banco sem poderes de 

representação legal." (20060110900849APC, Relator: MARIO-ZAM 

BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 13/12/2007, Publicado no DJE: 12/03/2009. Pág.: 84).

Assim sendo, nos termos dos artigos 1.009 e seguintes do CPC/2015, 

encaminhe-se o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens, para processamento do apelo aforado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 316867 Nr: 3934-39.1984.811.0003

 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: MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS TINOCO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 Vistos etc.

Recebo os embargos de declaração de fls. 199 como simples petitório e o 

DEFIRO, insentando o autor das custas, pelas razões ali apontadas.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 323804 Nr: 8673-88.2003.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO PATRIOTA FIORI, JOSE DA COSTA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON JOSE SANCHES NETO 

- OAB:OAB/TO 2566, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, LUIS 

FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Vistos etc.

 Defiro os pedidos dos itens 3.1 e 3.2 do petitório de fls. 600.

Quanto ao pedido de liberação de valor, defiro caso tenha havido 

intimação da parte devedora, sem manifestação no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 709815 Nr: 4756-46.2012.811.0003

 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: APARECIDA DE FATIMA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRACI DE OLIVEIRA BRITO, 

ODILON AUGUSTO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para efetuar a retirada do 

mandado de averbação e providencias seu cumprimento junto ao CRI local.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 703362 Nr: 11340-66.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO FOLLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334, LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA - OAB: MT/5.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Carlos Eduardo de Souza, Cpf: 

53737512191, Rg: 082.6426-0 SSP MT Filiação: Celistiano Praxedes de 

Souza e Benedita Campos de Souza, data de nascimento: 25/06/1974, 

brasileiro(a), casado(a), comerciário, Endereço: Rua Rio Grande do Sul N 

1503, Bairro: Novo Horizonte, Cidade: Rondonópolis-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 727244 Nr: 8128-66.2013.811.0003

 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: SONIA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:/PR 41766, JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES - OAB:12855

 Vistos etc.

Diante do teor da petição retro, CANCELO a audiência do dia 25.04.2018, 

REDESIGNANDO o ato para o dia 15 de agosto de 2018, às 10h30min.

Intimem-se.

Às providênicias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 702433 Nr: 10411-33.2011.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES AIMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIVAL PARTICIPAÇÕES ADM E 

ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 Vistos etc.

 Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de prova neste 

feito, em 15 (quinze) dias.

 Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e 

sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano da 

demanda manejada.

 A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 701191 Nr: 9169-39.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARREIRA DE CASTRO E BECKER LTDA ME, 

ARIBERTO JOSE BECKER, DUVERCINA PARREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade arguida pela 

parte demandada.Dessa forma, intime-se a exequente para requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentando cálculo atualizado do débito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 720467 Nr: 1507-53.2013.811.0003

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERFRIGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERMOFORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

EM REFRIGERAÇÃO LTDA APP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARMILA SOUTO MAIOR - 

OAB:OAB/SP 331.279, GILBERTO CARLOS ELIAS LIMA - OAB:OAB/SP 

252.857

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para retirar o Ofício de 

Cancelamento dos protestos para providenciar seu cumprimento junto ao 

Cartório competente, conforme requerido às fls. 117/119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 438797 Nr: 7464-40.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CHABALIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade arguida pela 

parte demandada.Dessa forma, intime-se a exequente para requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentando cálculo atualizado do débito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 36423 Nr: 484-15.1989.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSO LUIZ SOLETTI, ROMANO & BERGAMO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANO & BERGAMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ermiro Ghisleni Rosa - 

OAB:5.198/MT, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT, JEREMIAS 

FERRAZ DE ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls.202/204, a parte exequente requer a desconsideração da 

personalidade jurídica da executada, nos termos ali delineados.

 É certo, por outro lado, que a Lei n. 13.105/2015 - Novo Código de 

Processo Civil - criou um incidente próprio para a hipótese legal de se 

pretender a desconsideração da personalidade jurídica, especificamente 

em seus artigos 133 e seguintes.

De outra banda, o artigo 795, § 4º, do CPC/2015 estabelece que "para a 

desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do 

incidente previsto neste Código".

Pois bem.

Dispõem as normas atinentes ao incidente em questão que o requerimento 

deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos 

para desconsideração da personalidade jurídica (art. 134, § 4º, 

CPC/2015).

O artigo 135, por sua vez, estabelece que, instaurado o incidente, o sócio 

ou a pessoa jurídica (aqui no caso de pedido inverso) será citado para 

manifestar-se e requerer as provas cabíveis em 15 (quinze) dias.

À luz dessas disposições, não obstante tenha sido o pleito formulado 

anteriormente ao advento do Novo CPC, considerando que as normas 

processuais aplicam-se imediatamente aos feitos em andamento, e apesar 

da fundamentação já apresentada pelo credor quando do aforamento do 

pedido em debate, entendo por bem determinar, como DETERMINO:

1) A intimação do exequente para que, em 10 (dez) dias, caso queira, 

apresente aditamento ao pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica formulado nos autos, adequando-o às normas que agora regem o 

incidente em questão, inclusive com sua regular distribuição em apartado e 

anotações junto ao cartório distribuidor, consoante o CPC/2015; e,

2) A subsequente citação da pessoa ali indicada, cuja citação requer o 

autor, a fim de que se manifeste e requeira as provas cabíveis, em 15 

(quinze) dias.

Sem prejuízo dessa providência, cumpra-se o impulsionamento retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 450622 Nr: 5802-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, 

VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça a ser cumprida no Bairro Jardim 

Monte Líbano, para fins de Citação do Executado. O pagamento deverá 

ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diliências, mediante guia 

extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 450005 Nr: 5185-47.2011.811.0003

 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: FABIANA PATRÍCIA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE GOMES VIEIRA, ESPOLIO 

DE ISABEL PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉGIS PITHAN PAGNUSSATT 

- OAB:8992-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para proceder com a retirada do 

Mandado de Inscrição do Imóve, objeto da presente ação, para o devido 

cumprimento junto ao Cartório Competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 16088 Nr: 1119-64.1987.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DE INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICAVEL COMERCIO INDUSTRIA CEREAIS 

CAMPO, DEVANIL MONARO PIOVEZAN, JOAO FRANCISCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 381633 Nr: 9853-37.2006.811.0003

 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: OZORIO JOSE SERPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E 

EMPRESARIAL DE RONDONOPOLIS ACIR, MARA LUCIA BERTULUCCI 

CAMILO, EDGAR DONIZETI PACHECO DA SILVA, MARIENE DE ABREU 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SILVA QUEIROZ - 

OAB:3571/MT

 Vistos etc.

Intime-se o advogado da parte requerida, subscritor da petição de fls. 

261/262, para que traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

instrumento que lhe outorga poderes para representar a referida parte em 

Juízo, regularizando a representação processual, sob pena de 

impossibilidade de homologação do acordo.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE SE TRATA DE FEITO 

INCLUÍDO NA META 2 DO CNJ, QUE DEMANDA PRIORIDADE MÁXIMA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 799410 Nr: 14097-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/SP 108.911

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora não possui mais interesse no 

prosseguimento do feito, sob o argumento de que teria ajuizado ação 

revisional com os documentos pertinentes, tendo as partes celebrado 

acordo naqueles autos.

Devidamente intimado para manifestar sobre o petitório do demandante, o 

requerido quedou inerte, consoante certidão de fls. 66.

Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que o requerente não possui mais interesse 

processual no prosseguimento da presente ação.

Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código Processual Civil) em 

seu inciso VI:

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

Assim, considerando que a autora não possui mais interesse processual 

no prosseguimento da presente demanda, JULGO EXTINTA a presente 

ação, conforme inteligência do art. 485, VI, da Lei 13.105/15 (Novo Código 

Processual Civil).
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Custas processuais pelo demandante. No entanto, como o autor é 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito fica suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até 

lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98,§1º, inc. VI e 

art. 98, §3º do novo CPC).

Sem honorários, em face da renúncia de fls. 64.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 450977 Nr: 6157-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO HOLDING 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:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial, ante a realização de buscas de bens por 

meio dos sistemas BACENJUD, nos últimos 02 (dois) anos, tornando 

incabível, neste caso, nova busca de bens pelos sistemas já utilizados 

sem a apresentação de novos argumentos a justificá-lo, IMPULSIONO o 

presente, para o fim de INTIMAR a parte exequente para que, em 05 

(cinco) dias, INFORME bens passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão do processo por 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, III, 

CPC/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 728521 Nr: 9313-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ALVES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIA MOTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772, BRUNO GARCIA PERES - OAB:MT/14.280-B, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:3054-A OAB-MS, MARIO ROBERTO DE SOUZA - OAB:57977, 

MOHAMAD RAHIM FARHAT - OAB:2.542

 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. 80/86, bem com, da certidão de fl. 87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 407847 Nr: 3546-96.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M A DA SILVA COMERCIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIA SUL COMERCIO E TRANSPORTES 

LTDA, BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:5180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Antonio Pereira de 

Souza - OAB:6042, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Cumprimento de Sentença, ante a realização de buscas de bens por meio 

dos sistemas BACENJUD, nos últimos 02 (dois) anos, tornando incabível, 

neste caso, nova busca de bens pelos sistemas já utilizados sem a 

apresentação de novos argumentos a justificá-lo, IMPULSIONO o presente, 

para o fim de INTIMAR a parte exequente para que, em 05 (cinco) dias, 

INFORME bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do 

processo por 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, III, CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 405855 Nr: 1534-12.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA SERPAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAB DE OLIVEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Cumprimento de Sentença, ante a realização de buscas de bens por meio 

dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, nos últimos 02 (dois) 

anos, tornando incabível, neste caso, nova busca de bens pelos sistemas 

já utilizados sem a apresentação de novos argumentos a justificá-lo, 

IMPULSIONO o presente, para o fim de INTIMAR a parte exequente para 

que, em 05 (cinco) dias, INFORME bens passíveis de penhora, sob pena 

de suspensão do processo por 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, III, 

CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 393584 Nr: 7068-68.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON JOSE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VIEIRA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora, devidamente intimada para conferir 

prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo “in albis”, estando os 

autos indevidamente paralisados há mais de 30 (trinta) dias.

É o que merece registro. Fundamento e decido.

Considerando que a parte autora não promoveu o andamento do feito, 

permanecendo o processo sem manifestação por mais de 30 (trinta) dias, 

é de rigor a extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso III, da 

Lei nº 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil).

O art. 485 da referida Lei determina a extinção do processo no seguinte 

caso:

 “(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ”

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, conforme 

inteligência do art. 485, inciso III, da Lei nº 13.105/15.

Condeno a demandante ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 835566 Nr: 7316-19.2016.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVANILDO SIQUIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOB SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER - 

OAB:OAB/MT17.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 
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RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação.

A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

“487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”.

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/15.

Honorários na forma pactuada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

pertinentes.

 Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 716093 Nr: 11451-16.2012.811.0003

 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: SBARDELLINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ BOSO PONTIM ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - 

OAB:227541/SP, PRISCILLA RINALDI LARA - OAB:264595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora, devidamente intimada para conferir 

prosseguimento no feito, deixou transcorrer o prazo “in albis”, estando os 

autos indevidamente paralisados há mais de um ano.

É o que merece registro. Fundamento e decido.

Não obstante ter sido devidamente intimada, a parte autora não promoveu 

o regular andamento do feito, permanecendo o processo parado durante 

mais de 1 (um) ano, deve ser julgado extinto, nos termos do art. 485, II, da 

Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil):

"485.O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

 (...)."

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, conforme 

inteligência do art. 485, II, da Lei 13.105/15.

Condeno a demandante ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710580 Nr: 5555-89.2012.811.0003

 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: JOSE GENEROSO DA SILVA FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:OAB/RJ 122.249, DÉBORA GARRITANO MENDES DE 

ARRUDA - OAB:OAB/RJ 113.364, FERNANDO AUGUSTO ANDRADE 

FERREIRA DIAS - OAB:OAB/RJ 100.101, LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA, VINÍCIUS MAURICIO ALMEIDA - 

OAB:10.445/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, MANIFESTE sobre a certidão de fls. 145, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 294479 Nr: 8960-85.2002.811.0003

 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: AHMAD HUSSEIN HAIDAR AHMAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA RIZAN TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO 

- OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551-MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca da certidão de fls. 256, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 816798 Nr: 1842-67.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY PAULO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO CONSIGNADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CEZAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431 A

 Vistos etc.

Sobre o pedido retro, manifeste-se o autor em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 775479 Nr: 4431-66.2015.811.0003

 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: LUCIA HELENA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DO CANCER DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE DE OLIVEIRA SILVA 

CAMPOS - OAB:12923/O, THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - 

OAB:12.585 OAB/MT

 Vistos etc.

 Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de prova neste 

feito, em 15 (quinze) dias.

 Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e 

sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano da 

demanda manejada.

 A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 446615 Nr: 1797-39.2011.811.0003

 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: FRANCISCA IVANDA BRAGA, JOSE GONCALVES DE 

ABREU, ANITA PEGO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SOARES DA SILVA, MARIA DA 

SILVA, RENATA MENDES MARIANO, DOMINGOS DOS SANTOS 
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GUIMARAES, VALDENI SOUZA LIMA ALMEIDA, OSMAR ALVES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte autora para RETIRAR o 

Mandado de Averbação expedido, para as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 731948 Nr: 12236-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON PEU DA SILVA, MARIA FERRAZ DA 

SILVA, JOSE JOAQUIM DA SILVA, DEOCRECIANO PEREIRA DA SILVA, 

ZENAIDE MARIA DOTOLI DA SILVA, MARIA DE FATIMA DA SILVA, 

DEPOSITO DE ENTULHOS DA LOCATUDO CAÇAMBAS E SERRALHERIA 

NOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MARIA GUIMARAES 

DE SÁ RIBEIRO REFATTI - OAB:MT 18.042-A, FERNANDA NEVES 

VILELA PIRES - OAB:14262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte autora para RETIRAR o 

Mandado de Averbação expedido, para as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710847 Nr: 5834-75.2012.811.0003

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES LUIZ DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 450142 Nr: 5322-29.2011.811.0003

 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): BENEDITO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:192.649 -SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença de fls. 

80, que extinguiu o feito por abandono, sob o argumento de que houve 

contradição.

 Os embargos foram opostos no prazo de 05 (cinco) dias, previsto no 

artigo 1.023 do Novo Código de Processo Civil.

Assim dispõe o artigo 1022 do CPC/2015:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Todavia, os embargos opostos merecem ser rejeitados in totum, por não 

existir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na aludida decisão, 

além de ser visível o caráter infringente que se procura dar com a 

oposição dos embargos manejados.

Desse modo, observa-se que o embargante pretende modificar a decisão 

proferida por este Juízo, o que não é admissível por meio do recurso 

utilizado - embargos de declaração.

 Diante do exposto e com tais considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO AVENTADOS, mantendo a decisão embargada na íntegra, 

tal como foi lançada.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 81/82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 449771 Nr: 4951-65.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÉSIO DAL PONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o patrono da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, que deverá ser realizado 

pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, mediante guia extraído no 

site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 737930 Nr: 647-18.2014.811.0003

 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: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO FOGACA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 739783 Nr: 1834-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO MAURO DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o petitório retro, uma vez que o extrato de fls. 65 já indica se os 

bens possuem restrição.

Desse modo, intime-se o exequente para que cumpra integralmente a 

decisão de fls. 64.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 406771 Nr: 2517-11.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR MARCHIORO, ANAI SANDRA 

WITECK MARQUIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido retro, determinando a inclusão do nome dos executados 

nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme autoriza o art. 

782, § 3º, do CPC/15.

Sem prejuízo dessa providência, intime-se o exequente a fim de que 

indique bens penhoráveis da devedora, em 05 (cinco) dias.

Caso não o faça, determino a suspensão dos autos, nos moldes do art. 

921, III, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano. Consigno que, 

decorrido o prazo em referência, o prazo prescricional voltará a correr, 

conforme artigo 921, § 1º, CPC/2015, em interpretação contrario sensu.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 382156 Nr: 10360-95.2006.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO JOAQUIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL DIARIO REGIONAL, LUCAS PERRONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA CRISTINA GOMES DA 

SILVA - OAB:7.997 B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca da Correspondência Devolvida de fls. 

147, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 794603 Nr: 12202-95.2015.811.0003

 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): RAIMUNDO GONCALVES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado, 

DEFIRO o pedido de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, face o teor do disposto nos artigos 4º e 5º do Decreto Lei n° 

911/1969 e Lei nº 13.043/2014.

Determino a alteração da autuação do feito, bem como a citação do 

executado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado. Observe-se eventual indicação de bens a 

serem penhorados, feita pelo credor.

Se não localizar o executado para intimá-lo da penhora, o oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas.

Fixo os honorários de advogado a serem pagos pelo executado em 10% 

sobre o valor da execução.

Consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

verba honorária será reduzida pela metade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 378447 Nr: 6732-98.2006.811.0003

 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: DIEGO BARBOSA TASCA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO, CARLOS ALBERTO 

DIAS, LUIZ RICARDO DIAS, JORGE LUIZ NARCISO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957, JULIO CESAR 

GUEDES AGUIAR - OAB:20217/O, KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - 

OAB:MT/7039-B

 Intimação dos patronos das partes, acerca da r. Decisão de folhas retro, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 10 DE OUTUBRO 

DE 2018, ÀS 17H30MIN.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 445297 Nr: 479-21.2011.811.0003

 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: JM ABDEL JALIL COMERCIO, ESPOLIO DE JAMIL 

MOHAMAD ABDEL JALIL, SUELY SUSANA RIBEIRO ABDEL JALIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALHAS FORTALEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONISE ARIANE DAMAS DA 

COSTA - OAB:OAB/GO 34.635, THATIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/GO 32.045

 Intimação dos patronos das partes, acerca da r. Decisão de folhas retro, 

que designou audiência de tentativa de conciliação, qual seja, dia 01 de 

agosto de 2018, às 09h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 70320 Nr: 6139-50.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADOLPHO THADEU VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 
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OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 Intimação do procurador da parte autora para RETIRAR EM Cartório o 

Ofício expedido ao Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta - MT., 

determinando as baixas nas penhoras, para seu efetivo cumprimento junto 

ao referido Cartório, conforme requerido às fls. 693/698, no prazo de 05 

dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009946-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

APARECIDO CARDOSO NASCIMENTO (CONFINANTES)

IVANILDA FRANCISCA MARTINS MENDES (CONFINANTES)

DENIS FERREIRA DE SOUZA (CONFINANTES)

EDMILSON DAVID DA SILVA (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 

P R A Z O :  3 0  D I A S  D a d o s  d o  p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1009946-94.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 47.589,95; Tipo: Cível; 

Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUCIANA 

FERREIRA DE SOUZA Parte Ré: RÉU: CONSTRUTORA VICKY LTDA 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. Data de Distribuição da 

Ação: 05/12/2017 14:42:55. FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ITRIO 

RODRIGUES e ARACY REINALDO RODRIGUES, ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 246,§ 3º do 

CPC/2015, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Usucapião, em 

que LUCIANA FERREIRA DE SOUZA move contra CONSTRUTORA VICKY 

LTDA, sendo distribuída em 05/12/2017, autos de numeração única PJE 

1009946-94.2017.8.11.0003, tendo como valor da causa: R$ 47.589,95 

(quarenta e sete mil e quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco 

centavos). DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um Imóvel localizado 

na Rua Manoel Rodrigues da Paz, Quadra 07, Lote 03, número 1.154, 

matriculado sob o número 74.358 no Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca, Residencial Lageadinho - Rondonópolis - MT. 

Despacho/Decisão: "Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO ajuizada por LUCIANA FERREIRA DE SOUZA em 

desfavor de CONSTRUTORA VICKY LTDA, devidamente qualificados nos 

autos, tendo por objeto o imóvel descrito na inicial, que a requerente alega 

possuir, de forma mansa, ininterrupta e sem oposição, há 12 (doze) anos. 

De início, determino que a Secretaria proceda à inclusão dos confinantes 

IVANILDA FRANCISCA MARTINS, EDMILSON DAVID DA SILVA, DENIS 

FERREIRA DE SOUZA e APARECIDO CARDOSO NASCIMENTO, 

qualificados no ID 10993714 (Págs. 1/2) , no polo passivo da demanda. 

Ressalte-se que tal providência incumbe ao patrono da parte demandante, 

que deverá diligenciar nesse sentido quando da propositura de eventuais 

novas ações, vez que o Sistema PJE se encontra em fase de 

aperfeiçoamento e não possibilita que a parte realize as aludidas 

alterações em seguida à distribuição do feito. No mais, 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. Citem-se, pessoalmente, os requeridos, bem como os 

confinantes, nos endereços indicados na inicial, e, por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos 

(artigos 246, § 3° e 259, I, NCPC), para, querendo, contestarem a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial. Intimem-se para que manifestem eventual 

interesse na causa, os representantes das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal, no prazo de lei. Cumpra-se." ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE CARLOS DE 

FREITAS, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de abril de 2018 JOSE CARLOS DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009946-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

APARECIDO CARDOSO NASCIMENTO (CONFINANTES)

IVANILDA FRANCISCA MARTINS MENDES (CONFINANTES)

DENIS FERREIRA DE SOUZA (CONFINANTES)

EDMILSON DAVID DA SILVA (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO USUCAPIÃO DE 

TERRAS PARTICULARES JUSTIÇA GRATUITA PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1009946-94.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

47.589,95; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: LUCIANA FERREIRA DE SOUZA Parte Ré: RÉU: CONSTRUTORA 

VICKY LTDA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) AUTOR: LUCIANA 

FERREIRA DE SOUZA RÉU: CONSTRUTORA VICKY LTDA Data de 

Distribuição da Ação: 05/12/2017 14:42:55. FINALIDADE: CITAÇÃO da 

parte requerida CONSTRUTORA VICKY LTDA, ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 246,§ 3º do 

CPC/2015, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Usucapião, em 

que LUCIANA FERREIRA DE SOUZA move contra CONSTRUTORA VICKY 

LTDA, sendo distribuída em 05/12/2017, autos de numeração única PJE 

1009946-94.2017.8.11.0003, tendo como valor da causa: R$ 47.589,95 

(quarenta e sete mil e quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco 

centavos). DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um Imóvel localizado 

na Rua Manoel Rodrigues da Paz, Quadra 07, Lote 03, número 1.154, 

matriculado sob o número 74.358 no Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca, Residencial Lageadinho - Rondonópolis - MT. 

Despacho/Decisão: "Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO ajuizada por LUCIANA FERREIRA DE SOUZA em 

desfavor de CONSTRUTORA VICKY LTDA, devidamente qualificados nos 

autos, tendo por objeto o imóvel descrito na inicial, que a requerente alega 

possuir, de forma mansa, ininterrupta e sem oposição, há 12 (doze) anos. 

De início, determino que a Secretaria proceda à inclusão dos confinantes 

IVANILDA FRANCISCA MARTINS, EDMILSON DAVID DA SILVA, DENIS 

FERREIRA DE SOUZA e APARECIDO CARDOSO NASCIMENTO, 

qualificados no ID 10993714 (Págs. 1/2) , no polo passivo da demanda. 

Ressalte-se que tal providência incumbe ao patrono da parte demandante, 

que deverá diligenciar nesse sentido quando da propositura de eventuais 

novas ações, vez que o Sistema PJE se encontra em fase de 

aperfeiçoamento e não possibilita que a parte realize as aludidas 

alterações em seguida à distribuição do feito. No mais, 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, 
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da Lei 13.105/15. Citem-se, pessoalmente, os requeridos, bem como os 

confinantes, nos endereços indicados na inicial, e, por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos 

(artigos 246, § 3° e 259, I, NCPC), para, querendo, contestarem a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial. Intimem-se para que manifestem eventual 

interesse na causa, os representantes das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal, no prazo de lei. Cumpra-se." ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE CARLOS DE 

FREITAS, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de abril de 2018 JOSE CARLOS DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002550-32.2018.8.11.0003

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:

ALLAN PIERRY DOS SANTOS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002550-32.2018.8.11.0003; Parte 

Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: 

ALLAN PIERRY DOS SANTOS ALVES Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de 

ALLAN PIERRY DOS SANTOS ALVES, 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 12648989), bem como a notificação da mora (ID 

12648992). 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, 23 de abril de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002608-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE COELHO AREVALO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002608-35.2018.8.11.0003; Parte 

Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: 

ALEXANDRE COELHO AREVALO Vistos etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de 

ALEXANDRE COELHO AREVALO, 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 12677223 ), bem como a 

notificação da mora (ID 12677238). 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, 23 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001413-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUIZ BOFF (EXECUTADO)

ALEXANDRE BOFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001413-83.2016.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 62.058,03; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A Parte Ré: 

EXECUTADO: ALEXANDRE BOFF, EDUARDO LUIZ BOFF Vistos etc. 

INDEFIRO o pedido de arresto on line dos executados, por ora, haja vista 

que somente foi tentada a citação dos demandados pelo correio, de forma 

que, previamente a seu eventual acolhimento, entendo necessária 

tentativa de localização pessoal (por mandado) dos devedores. Intime-se 

a parte exequente, assim, para que indique endereço dos devedores para 

a tentativa de citação pessoal, ou para que requeiram a citação por 

mandado no endereço informado nos autos, ou, ainda, para que requeira 

providência diversa das anteriores que seja destinada à citação dos 

executados. A seguir, proceda-se à citação por mandado. 

RONDONÓPOLIS, 23 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1005343-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FONSECA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA CARVALHO MONTEIRO (EMBARGADO)

RENATA CAPOTE DE CARVALHO (EMBARGADO)

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 : 

1005343-75.2017.8.11.0003 EMBARGANTE: DOUGLAS FONSECA DE 

OLIVEIRA EMBARGADO: ERICA CARVALHO MONTEIRO, RENATA 

CAPOTE DE CARVALHO 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 

pela parte autora, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo legal, em 

face da gratuidade deferida. Sem honorários. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de abril de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002746-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BENICIO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002746-36.2017.8.11.0003 AUTOR: MARLENE BENICIO GUIMARAES RÉU: 

BANCO ITAUCARD S/A 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 

pela autora, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo legal, em face da 

gratuidade deferida. Sem honorários. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de abril de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009994-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL VITORINO BRASIL DE BRITO (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):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009994-53.2017.8.11.0003 Parte 

Autora: AUTOR: ISMAEL VITORINO BRASIL DE BRITO Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

"Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, em que a 

parte autora postula seu recebimento em face de ter sofrido lesões 

decorrentes de acidente com veículo. A parte demandada contestou. Foi 

designada audiência para tentativa de acordo, com a realização de perícia 

neste ato. No entanto, não há proposta pelo demandado. Era o que tinha a 

relatar. Fundamento e Decido. A princípio, DEFIRO o pedido de alteração 

do polo passivo apresentado na contestação. No mais, resta evidente o 

interesse processual decorrente da intenção do autor de postular o valor 

que entende devido em face do acidente em que se envolveu, fazendo-se 

desnecessário o requerimento administrativo prévio, diante da 

inafastabilidade do Poder Judiciário. Passo ao mérito. Nesse ponto, 

diversamente do que alega a demandada, entendo que há prova suficiente 

da lesão ocorrida, do acidente alegado e do nexo causal entre ambos, a 

ensejar a pretendida condenação ao valor devido ao demandante. A parte 

autora juntou certidão de ocorrência do fato e prova do atendimento 

médico para tratar a lesão decorrente do acidente, conforme se vê pela 

inicial e documentos apresentados. Os documentos oficiais apresentados 

possuem fé pública, não havendo qualquer prova de sua invalidade ou da 

inverdade de seu conteúdo, não exigindo a lei laudo específico para o 

recebimento do seguro postulado. Demais disso, neste ato, o autor, aqui 

presente, foi submetido a perícia que constatou a ocorrência da lesão 

alegada. Todo esse conjunto induvidosamente permite concluir pela 

ocorrência dos fatos alegados na inicial, com a consequente condenação 

da parte requerida, conforme pedido, observando-se a lesão verificada no 

caso. À luz dessas provas, é despicienda a existência de laudo do IML. 

Nesse sentido, em caso similar ao presente, já se decidiu: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 

CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA VEÍCULOS ESTRANGEIROS. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO PRESCINDÍVEL. 

LAUDO PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO. CÓPIA DE PRONTUÁRIO DE 

ATENDIMENTO MÉDICO NO DIA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS. PROVA 

SUFICIENTE PARA AFERIR O NEXO DE CAUSALIDADE. TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDE A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É 

irrelevante para fins de indenização de seguro DPVAT a procedência 

estrangeira de veículo envolvido. A Lei nº 6.194/74 não estampa que o 

Boletim de Ocorrência do acidente seja o único documento hábil à 

comprovação do sinistro. Como corolário, se há laudo pericial elaborado 

em juízo e submetido ao contraditório, cujo conteúdo coaduna-se a 

prontuário médico de atendimento do autor no dia do acidente, 

comprovada se afigura a existência do sinistro, bem como o imprescindível 

nexo causal. O termo inicial da correção monetária em casos desse jaez 
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corresponde à data do acidente automobilístico.” (TJMS; APL 

0800475-65.2014.8.12.0019; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Jairo 

Roberto de Quadros; DJMS 21/11/2016; Pág. 110). Desse modo, e diante 

da perícia que constatou os danos ali apontados, enquadro o valor devido 

ao autor, pela parte requerida, nos termos alegados na inicial, no quantum 

de R$ 7087,50 – sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos. No 

que toca ao pedido de restituição das despesas médicas, entendo que 

não há prova suficiente de que possuem vínculo com a lesão e receitas do 

autor, razão por que não merecem procedência. Desse modo, nos termos 

do que prevê a Lei 6194/74, diante do exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão inicial e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito do requerente em desfavor da 

demandada, para o fim de condenar o demandado ao pagamento do 

seguro obrigatório no valor acima mencionado (total de R$ 7087,50 – sete 

mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo juros legais (de 

1% ao mês) A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426, STJ) e correção 

monetária desde o evento danoso (Súmula 580, STJ). Nos termos do artigo 

85 do CPC/2015, CONDENO a requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios que ora estabeleço em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, e ao pagamento das custas processuais. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, outrossim, 

que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso haja 

posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do 

artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às anotações e 

alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a 

sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 

523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo assinalado, 

o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), expedindo-se, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º do CPC). O 

devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o disposto 

no artigo 525 do CPC/15. Havendo pagamento por depósito judicial, 

expeça-se alvará, observando os requisitos legais necessários. Publicada 

em audiência, saindo os presentes intimados". Rondonópolis/MT, 19 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008561-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM SANTOS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008561-14.2017.8.11.0003 Parte 

Autora: CARMEM SANTOS COSTA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. "Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT, em que a parte autora postula seu 

recebimento em face de ter sofrido lesões decorrentes de acidente com 

veículo. A parte demandada contestou. Foi designada audiência para 

tentativa de acordo, com a realização de perícia neste ato. No entanto, não 

há proposta pelo demandado. Era o que tinha a relatar. Fundamento e 

Decido. A princípio, REJEITO o argumento de que o comprovante de 

residência do demandante é inválido, notadamente porque não é 

obrigatória a apresentação dessa espécie de comprovante em nome 

próprio e, a par disso, não se alega que haja falsidade na informação de 

endereço do autor. No mais, DEFIRO o pedido de alteração do polo passivo 

para que nele seja incluída a Seguradora Líder, conforme postulado. 

REJEITO, ainda, a alegação de falta de interesse em face da ausência de 

requerimento administrativo prévio, porquanto não se sustenta frente ao 

preceito constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, 

XXXV, Carta Magna). Quanto à ausência de documentos aptos a provar o 

ocorrido, entendo que essa alegação concerne ao próprio mérito da 

demanda, devendo com ele ser analisada. Passo ao mérito. Nesse ponto, 

diversamente do que alega a demandada, entendo que há prova suficiente 

da lesão ocorrida, do acidente alegado e do nexo causal entre ambos, a 

ensejar a pretendida condenação ao valor devido, a título de 

remanescente devido, em relação ao que foi pago administrativamente 

pela ré ao demandante. A parte autora juntou certidão de ocorrência do 

fato e prova do atendimento médico para tratar a lesão decorrente do 

acidente (fls. 16), conforme se vê pela inicial e documentos apresentados. 

Os documentos oficiais apresentados possuem fé pública, não havendo 

qualquer prova de sua invalidade ou da inverdade de seu conteúdo, não 

exigindo a lei laudo específico para o recebimento do seguro postulado. 

Demais disso, neste ato, a autora, aqui presente, foi submetida a perícia 

que constatou a ocorrência da lesão alegada. Todo esse conjunto 

induvidosamente permite concluir pela ocorrência dos fatos alegados na 

inicial, com a consequente condenação da parte requerida, conforme 

pedido, observando-se a lesão verificada no caso. À luz dessas provas, 

é despicienda a existência de laudo do IML. Nesse sentido, em caso similar 

ao presente, já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA 

VEÍCULOS ESTRANGEIROS. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

DOCUMENTO PRESCINDÍVEL. LAUDO PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO. 

CÓPIA DE PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO DIA DA 

OCORRÊNCIA DOS FATOS. PROVA SUFICIENTE PARA AFERIR O NEXO DE 

CAUSALIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDE A 

PARTIR DO EVENTO DANOSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. É irrelevante para fins de indenização de 

seguro DPVAT a procedência estrangeira de veículo envolvido. A Lei nº 

6.194/74 não estampa que o Boletim de Ocorrência do acidente seja o 

único documento hábil à comprovação do sinistro. Como corolário, se há 

laudo pericial elaborado em juízo e submetido ao contraditório, cujo 

conteúdo coaduna-se a prontuário médico de atendimento do autor no dia 

do acidente, comprovada se afigura a existência do sinistro, bem como o 

imprescindível nexo causal. O termo inicial da correção monetária em 

casos desse jaez corresponde à data do acidente automobilístico.” (TJMS; 

APL 0800475-65.2014.8.12.0019; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Jairo 

Roberto de Quadros; DJMS 21/11/2016; Pág. 110). Desse modo, e diante 

da perícia que constatou os danos ali apontados, enquadro o valor devido 

à autora, pela parte requerida, nos termos alegados na inicial, no quantum 

de R$ 2362,50 – dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos. Desse modo, nos termos do que prevê a Lei 6194/74, diante do 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE a 

pretensão inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito do requerente em 

desfavor da demandada, para o fim de condenar o demandado ao 

pagamento do seguro obrigatório no valor acima mencionado (total de R$ 

2362,50 – dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incidindo juros legais (de 1% ao mês) A PARTIR DA CITAÇÃO 

(SÚMULA 426, STJ) e correção monetária desde o evento danoso (Súmula 

580, STJ). Nos termos do artigo 85 do CPC/2015, CONDENO a requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios que ora estabeleço em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, e ao pagamento das custas 

processuais. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, 

item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, 

outrossim, que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso 

haja posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos 

termos do artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às 

anotações e alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor 

para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), 

expedindo-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º 

do CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se 
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o disposto no artigo 525 do CPC/15. Havendo pagamento por depósito 

judicial, expeça-se alvará, observando os requisitos legais necessários. 

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados". Rondonópolis/MT, 

19 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009766-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES NOGUEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009766-78.2017.8.11.0003 Parte 

Autora: AUTOR: MARIA INES NOGUEIRA DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, em que a parte 

autora postula seu recebimento em face de ter sofrido lesões decorrentes 

de acidente com veículo. A parte demandada contestou. Foi designada 

audiência para tentativa de acordo, com a realização de perícia neste ato. 

No entanto, não há proposta pelo demandado. Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e Decido. A princípio, REJEITO a preliminar de necessidade de 

prévio requerimento administrativo, o qual é evidentemente desnecessário 

em face do princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário 

(art. 5º, XXXV, Carta Magna – “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”). Passo ao mérito. Nesse ponto, 

diversamente do que alega a demandada, entendo que há prova suficiente 

da lesão ocorrida, do acidente alegado e do nexo causal entre ambos, a 

ensejar a pretendida condenação ao valor devido. A parte autora juntou 

certidão de ocorrência do fato e prova do atendimento médico para tratar 

a lesão decorrente do acidente, conforme se vê pela inicial e documentos 

apresentados (envolvimento da autora precisamente às fls. 40). Os 

documentos oficiais apresentados possuem fé pública, não havendo 

qualquer prova de sua invalidade ou da inverdade de seu conteúdo, não 

exigindo a lei laudo específico para o recebimento do seguro postulado. 

Demais disso, neste ato, a autora, aqui presente, foi submetida a perícia 

que constatou a ocorrência da lesão alegada. Todo esse conjunto 

induvidosamente permite concluir pela ocorrência dos fatos alegados na 

inicial, com a consequente condenação da parte requerida, conforme 

pedido, observando-se a lesão verificada no caso. À luz dessas provas, 

é despicienda a existência de laudo do IML. Nesse sentido, em caso similar 

ao presente, já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA 

VEÍCULOS ESTRANGEIROS. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

DOCUMENTO PRESCINDÍVEL. LAUDO PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO. 

CÓPIA DE PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO DIA DA 

OCORRÊNCIA DOS FATOS. PROVA SUFICIENTE PARA AFERIR O NEXO DE 

CAUSALIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDE A 

PARTIR DO EVENTO DANOSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. É irrelevante para fins de indenização de 

seguro DPVAT a procedência estrangeira de veículo envolvido. A Lei nº 

6.194/74 não estampa que o Boletim de Ocorrência do acidente seja o 

único documento hábil à comprovação do sinistro. Como corolário, se há 

laudo pericial elaborado em juízo e submetido ao contraditório, cujo 

conteúdo coaduna-se a prontuário médico de atendimento do autor no dia 

do acidente, comprovada se afigura a existência do sinistro, bem como o 

imprescindível nexo causal. O termo inicial da correção monetária em 

casos desse jaez corresponde à data do acidente automobilístico.” (TJMS; 

APL 0800475-65.2014.8.12.0019; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Jairo 

Roberto de Quadros; DJMS 21/11/2016; Pág. 110). Desse modo, e diante 

da perícia que constatou os danos ali apontados, enquadro o valor devido 

à autora, pela parte requerida, nos termos alegados na inicial, no quantum 

devido de R$ 2531,25 – dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos. Desse modo, nos termos do que prevê a Lei 6194/74, 

diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO 

PARCIALMENTE a pretensão inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito da 

requerente em desfavor da demandada, para o fim de condenar o 

demandado ao pagamento do seguro obrigatório no valor acima 

mencionado (total de R$ 2531,25 – dois mil, quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), incidindo juros legais (de 1% ao mês) A PARTIR 

DA CITAÇÃO (SÚMULA 426, STJ) e correção monetária desde o evento 

danoso (Súmula 580, STJ). Nos termos do artigo 85 do CPC/2015, 

CONDENO a requerida ao pagamento de honorários advocatícios que ora 

estabeleço em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e ao 

pagamento das custas processuais. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem 

a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, outrossim, que após o trânsito em 

julgado, com a devida certificação, caso haja posterior pedido de 

cumprimento de sentença devidamente instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do artigo 524 do 

CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às anotações e alterações 

necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a sentença, 

mediante o pagamento do débito, acrescido de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 

523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo assinalado, 

o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), expedindo-se, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º do CPC). O 

devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o disposto 

no artigo 525 do CPC/15. Havendo pagamento por depósito judicial, 

expeça-se alvará, observando os requisitos legais necessários. Publicada 

em audiência, saindo os presentes intimados. Rondonópolis/MT, 19 de abril 

de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010044-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIR CABRAL FOGACA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010044-79.2017.8.11.0003 Parte 

Autora: AUTOR: ADELIR CABRAL FOGACA Parte Ré: RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS "Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança de 

seguro DPVAT, em que a parte autora postula seu recebimento em face 

de ter sofrido lesões decorrentes de acidente com veículo. A parte 

demandada contestou. Foi designada audiência para tentativa de acordo, 

com a realização de perícia neste ato. No entanto, não há proposta pelo 

demandado. Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido. A princípio, 

REJEITO o argumento de que o comprovante de residência do demandante 

é inválido, notadamente porque não é obrigatória a apresentação dessa 

espécie de comprovante em nome próprio e, a par disso, não se alega que 

haja falsidade na informação de endereço do autor. No mais, DEFIRO o 

pedido de alteração do polo passivo para que nele seja incluída a 

Seguradora Líder, conforme postulado. Passo ao mérito. Nesse ponto, 

diversamente do que alega a demandada, entendo que há prova suficiente 

da lesão ocorrida, do acidente alegado e do nexo causal entre ambos, a 

ensejar a pretendida condenação ao valor devido, a título de 

remanescente devido, em relação ao que foi pago administrativamente 

pela ré ao demandante. A parte autora juntou certidão de ocorrência do 

fato e prova do atendimento médico para tratar a lesão decorrente do 

acidente, conforme se vê pela inicial e documentos apresentados. Os 

documentos oficiais apresentados possuem fé pública, não havendo 

qualquer prova de sua invalidade ou da inverdade de seu conteúdo, não 

exigindo a lei laudo específico para o recebimento do seguro postulado. 

Demais disso, neste ato, o autor, aqui presente, foi submetido a perícia 

que constatou a ocorrência da lesão alegada. Todo esse conjunto 

induvidosamente permite concluir pela ocorrência dos fatos alegados na 
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inicial, com a consequente condenação da parte requerida, conforme 

pedido, observando-se a lesão verificada no caso. À luz dessas provas, 

é despicienda a existência de laudo do IML. Nesse sentido, em caso similar 

ao presente, já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA 

VEÍCULOS ESTRANGEIROS. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

DOCUMENTO PRESCINDÍVEL. LAUDO PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO. 

CÓPIA DE PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO DIA DA 

OCORRÊNCIA DOS FATOS. PROVA SUFICIENTE PARA AFERIR O NEXO DE 

CAUSALIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDE A 

PARTIR DO EVENTO DANOSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. É irrelevante para fins de indenização de 

seguro DPVAT a procedência estrangeira de veículo envolvido. A Lei nº 

6.194/74 não estampa que o Boletim de Ocorrência do acidente seja o 

único documento hábil à comprovação do sinistro. Como corolário, se há 

laudo pericial elaborado em juízo e submetido ao contraditório, cujo 

conteúdo coaduna-se a prontuário médico de atendimento do autor no dia 

do acidente, comprovada se afigura a existência do sinistro, bem como o 

imprescindível nexo causal. O termo inicial da correção monetária em 

casos desse jaez corresponde à data do acidente automobilístico.” (TJMS; 

APL 0800475-65.2014.8.12.0019; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Jairo 

Roberto de Quadros; DJMS 21/11/2016; Pág. 110). Desse modo, e diante 

da perícia que constatou os danos ali apontados, enquadro o valor devido 

ao autor, pela parte requerida, nos termos alegados na inicial, no quantum 

devido, a título de remanescente (já que recebido metade do valor devido 

administrativamente pelo requerente) de R$ 1687,50 – um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos. Desse modo, nos termos do que 

prevê a Lei 6194/74, diante do exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão inicial e JULGO PROCEDENTE 

o pleito do requerente em desfavor da demandada, para o fim de condenar 

o demandado ao pagamento do seguro obrigatório no valor acima 

mencionado (total de R$ 1687,50 – um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), incidindo juros legais (de 1% ao mês) A 

PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426, STJ) e correção monetária desde o 

evento danoso (Súmula 580, STJ). Nos termos do artigo 85 do CPC/2015, 

CONDENO a requerida ao pagamento de honorários advocatícios que ora 

estabeleço em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e ao 

pagamento das custas processuais. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem 

a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, outrossim, que após o trânsito em 

julgado, com a devida certificação, caso haja posterior pedido de 

cumprimento de sentença devidamente instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do artigo 524 do 

CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às anotações e alterações 

necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a sentença, 

mediante o pagamento do débito, acrescido de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 

523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo assinalado, 

o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), expedindo-se, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º do CPC). O 

devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o disposto 

no artigo 525 do CPC/15. Havendo pagamento por depósito judicial, 

expeça-se alvará, observando os requisitos legais necessários. Publicada 

em audiência, saindo os presentes intimados". Rondonópolis/MT, 19 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002453-66.2017.8.11.0003 Parte 

Autora: LUIZ ADRIANO JESUS DE OLIVEIRA Parte Ré: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS "Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança de 

seguro DPVAT, em que a parte autora postula seu recebimento em face 

de ter sofrido lesões decorrentes de acidente com veículo. A parte 

demandada contestou. Foi designada audiência para tentativa de acordo, 

com a realização de perícia neste ato. No entanto, não há proposta pelo 

demandado. Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido. No que toca à 

alegação de inadimplência do pagamento do prêmio pelo segurado, é 

sumulado que se mostra irrelevante para o fim de recebimento da 

indenização, conforme verbete 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.” Assim, REJEITO essa alegação. DEFIRO o pedido de 

alteração do polo passivo para que nele seja incluída a Seguradora Líder, 

conforme postulado. Passo ao mérito. Nesse ponto, diversamente do que 

alega a demandada, entendo que há prova suficiente da lesão ocorrida, do 

acidente alegado e do nexo causal entre ambos, a ensejar a pretendida 

condenação ao valor devido. A parte autora juntou certidão de ocorrência 

do fato e prova do atendimento médico para tratar a lesão decorrente do 

acidente, conforme se vê pela inicial e documentos apresentados. Os 

documentos oficiais apresentados possuem fé pública, não havendo 

qualquer prova de sua invalidade ou da inverdade de seu conteúdo, não 

exigindo a lei laudo específico para o recebimento do seguro postulado. 

Demais disso, neste ato, o autor, aqui presente, foi submetido a perícia 

que constatou a ocorrência da lesão alegada. Todo esse conjunto 

induvidosamente permite concluir pela ocorrência dos fatos alegados na 

inicial, com a consequente condenação da parte requerida, conforme 

pedido, observando-se a lesão verificada no caso. À luz dessas provas, 

é despicienda a existência de laudo do IML. Nesse sentido, em caso similar 

ao presente, já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA 

VEÍCULOS ESTRANGEIROS. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

DOCUMENTO PRESCINDÍVEL. LAUDO PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO. 

CÓPIA DE PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO DIA DA 

OCORRÊNCIA DOS FATOS. PROVA SUFICIENTE PARA AFERIR O NEXO DE 

CAUSALIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDE A 

PARTIR DO EVENTO DANOSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. É irrelevante para fins de indenização de 

seguro DPVAT a procedência estrangeira de veículo envolvido. A Lei nº 

6.194/74 não estampa que o Boletim de Ocorrência do acidente seja o 

único documento hábil à comprovação do sinistro. Como corolário, se há 

laudo pericial elaborado em juízo e submetido ao contraditório, cujo 

conteúdo coaduna-se a prontuário médico de atendimento do autor no dia 

do acidente, comprovada se afigura a existência do sinistro, bem como o 

imprescindível nexo causal. O termo inicial da correção monetária em 

casos desse jaez corresponde à data do acidente automobilístico.” (TJMS; 

APL 0800475-65.2014.8.12.0019; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Jairo 

Roberto de Quadros; DJMS 21/11/2016; Pág. 110). Desse modo, e diante 

da perícia que constatou os danos ali apontados, enquadro o valor devido 

ao autor, pela parte requerida, nos termos alegados na inicial, no quantum 

de R$ 2531,25 – dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos. Desse modo, nos termos do que prevê a Lei 6194/74, diante do 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE a 

pretensão inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito do requerente em 

desfavor da demandada, para o fim de condenar o demandado ao 

pagamento do seguro obrigatório no valor acima mencionado (total de R$ 

2531,25 – dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo juros legais (de 1% ao mês) A PARTIR DA CITAÇÃO 

(SÚMULA 426, STJ) e correção monetária desde o evento danoso (Súmula 

580, STJ). Nos termos do artigo 85 do CPC/2015, CONDENO a requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios que ora estabeleço em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, e ao pagamento das custas 

processuais. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, 
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item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, 

outrossim, que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso 

haja posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos 

termos do artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às 

anotações e alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor 

para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), 

expedindo-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º 

do CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se 

o disposto no artigo 525 do CPC/15. Havendo pagamento por depósito 

judicial, expeça-se alvará, observando os requisitos legais necessários. 

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados". Rondonópolis/MT, 

19 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito
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Processo Número: 1010192-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010192-90.2017.8.11.0003 Parte 

Autora: NEUZELI DAS NEVES SILVA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. "Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT, em que a parte autora postula seu 

recebimento em face de ter sofrido lesões decorrentes de acidente com 

veículo. A parte demandada contestou. Foi designada audiência para 

tentativa de acordo, com a realização de perícia neste ato. No entanto, não 

há proposta pelo demandado. Era o que tinha a relatar. Fundamento e 

Decido. A princípio, DEFIRO o pedido de alteração do polo passivo 

apresentado na contestação. No mais, resta evidente o interesse 

processual decorrente da intenção do autor de postular o valor que 

entende devido a título de remanescente em face do acidente em que se 

envolveu, fazendo-se desnecessário o requerimento administrativo prévio, 

diante da inafastabilidade do Poder Judiciário. Passo ao mérito. Nesse 

ponto, diversamente do que alega a demandada, entendo que há prova 

suficiente da lesão ocorrida, do acidente alegado e do nexo causal entre 

ambos, a ensejar a pretendida condenação ao valor devido ao 

demandante. A parte autora juntou certidão de ocorrência do fato e prova 

do atendimento médico para tratar a lesão decorrente do acidente, 

conforme se vê pela inicial e documentos apresentados. Os documentos 

oficiais apresentados possuem fé pública, não havendo qualquer prova de 

sua invalidade ou da inverdade de seu conteúdo, não exigindo a lei laudo 

específico para o recebimento do seguro postulado. Demais disso, neste 

ato, a autora, aqui presente, foi submetida a perícia que constatou a 

ocorrência das lesões alegadas, em grau superior ao que reconheceu a 

ré administrativamente. Todo esse conjunto induvidosamente permite 

concluir pela ocorrência dos fatos alegados na inicial, com a consequente 

condenação da parte requerida, conforme pedido, observando-se a lesão 

verificada no caso. Desse modo, e diante da perícia que constatou os 

danos ali apontados, enquadro o valor devido à autora, pela parte 

requerida, nos termos alegados na inicial, no quantum de R$ 4455,00 

(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) ESSE 

VALOR CORRESPONDE À SOMA DOS VALORES DAS LESÕES 

CONSTATADAS, JÁ SUBTRAÍDO O VALOR PAGO PELA PARTE RÉ. 

Desse modo, nos termos do que prevê a Lei 6194/74, diante do exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão 

inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito do requerente em 

desfavor da demandada, para o fim de condenar o demandado ao 

pagamento do seguro obrigatório no valor acima mencionado (total de R$ 

4455,00 - QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS), 

incidindo juros legais (de 1% ao mês) A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 

426, STJ) e correção monetária desde o evento danoso (Súmula 580, 

STJ). Nos termos do artigo 85 do CPC/2015, CONDENO a requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios que ora estabeleço em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, e ao pagamento das custas 

processuais. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, 

item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, 

outrossim, que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso 

haja posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos 

termos do artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às 

anotações e alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor 

para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), 

expedindo-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º 

do CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se 

o disposto no artigo 525 do CPC/15. Havendo pagamento por depósito 

judicial, expeça-se alvará, observando os requisitos legais necessários. 

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados". Rondonópolis/MT, 

19 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009351-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009351-95.2017.8.11.0003; Parte 

Autora: AUTOR: WALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

"Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, em que a 

parte autora postula seu recebimento em face de ter sofrido lesões 

decorrentes de acidente com veículo. A parte demandada contestou. Foi 

designada audiência para tentativa de acordo, com a realização de perícia 

neste ato. No entanto, não há proposta pelo demandado. Era o que tinha a 

relatar. Fundamento e Decido. A princípio, REJEITO a alegação de falta de 

interesse em face da ausência de requerimento administrativo prévio, 

porquanto não se sustenta frente ao preceito constitucional da 

inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, Carta Magna). No que 

toca à alegação de ausência de procuração, igualmente não merece 

acolhida, porquanto o procurador do autor – que o acompanha neste ato – 

ora requer prazo para regularizar sua representação processual, o que 

defiro desde já, em 05 (cinco) dias, sendo certo que essa providência 

supre a irregularidade indicada, não sendo óbice à análise de mérito. 

Passo ao mérito. Nesse ponto, diversamente do que alega a demandada, 

entendo que há prova suficiente da lesão ocorrida, do acidente alegado e 

do nexo causal entre ambos, quanto ao fato aludido em agosto de 2017 

(lesão no joelho, conforme relatório de ocorrência de fls. 16). A parte 

autora juntou certidão de ocorrência do fato e prova do atendimento 

médico para tratar a lesão decorrente do acidente, conforme se vê pela 

inicial e documentos apresentados. Os documentos oficiais apresentados 

possuem fé pública, não havendo qualquer prova de sua invalidade ou da 

inverdade de seu conteúdo, não exigindo a lei laudo específico para o 

recebimento do seguro postulado. Demais disso, neste ato, a autora, aqui 

presente, foi submetida a perícia que constatou a ocorrência da lesão 

alegada. Todo esse conjunto induvidosamente permite concluir pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 265 de 517



ocorrência dos fatos alegados na inicial, com a consequente condenação 

da parte requerida, conforme pedido, observando-se a lesão verificada no 

caso. À luz dessas provas, é despicienda a existência de laudo do IML. 

Nesse sentido, em caso similar ao presente, já se decidiu: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 

CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA VEÍCULOS ESTRANGEIROS. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO PRESCINDÍVEL. 

LAUDO PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO. CÓPIA DE PRONTUÁRIO DE 

ATENDIMENTO MÉDICO NO DIA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS. PROVA 

SUFICIENTE PARA AFERIR O NEXO DE CAUSALIDADE. TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDE A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É 

irrelevante para fins de indenização de seguro DPVAT a procedência 

estrangeira de veículo envolvido. A Lei nº 6.194/74 não estampa que o 

Boletim de Ocorrência do acidente seja o único documento hábil à 

comprovação do sinistro. Como corolário, se há laudo pericial elaborado 

em juízo e submetido ao contraditório, cujo conteúdo coaduna-se a 

prontuário médico de atendimento do autor no dia do acidente, 

comprovada se afigura a existência do sinistro, bem como o imprescindível 

nexo causal. O termo inicial da correção monetária em casos desse jaez 

corresponde à data do acidente automobilístico.” (TJMS; APL 

0800475-65.2014.8.12.0019; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Jairo 

Roberto de Quadros; DJMS 21/11/2016; Pág. 110). Desse modo, e diante 

da perícia que constatou os danos ali apontados, enquadro o valor devido 

ao autor, pela parte requerida, nos termos alegados na inicial, no quantum 

de R$ 2531,25 – dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos. Desse modo, nos termos do que prevê a Lei 6194/74, diante do 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE a 

pretensão inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito do requerente em 

desfavor da demandada, para o fim de condenar o demandado ao 

pagamento do seguro obrigatório no valor acima mencionado (total de R$ 

2531,25 – dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo juros legais (de 1% ao mês) A PARTIR DA CITAÇÃO 

(SÚMULA 426, STJ) e correção monetária desde o evento danoso (Súmula 

580, STJ). Nos termos do artigo 85 do CPC/2015, CONDENO a requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios que ora estabeleço em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, e ao pagamento das custas 

processuais. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, 

item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, 

outrossim, que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso 

haja posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos 

termos do artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às 

anotações e alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor 

para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), 

expedindo-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º 

do CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se 

o disposto no artigo 525 do CPC/15. Havendo pagamento por depósito 

judicial, expeça-se alvará, observando os requisitos legais necessários. 

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados." Rondonópolis/MT, 

19 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009146-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COSME BEZERRA CUSTODIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009146-66.2017.8.11.0003 Parte 

Autora: AUTOR: COSME BEZERRA CUSTODIO Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

"Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, em que a 

parte autora postula seu recebimento em face de ter sofrido lesões 

decorrentes de acidente com veículo. A parte demandada contestou. Foi 

designada audiência para tentativa de acordo, com a realização de perícia 

neste ato. No entanto, não há proposta pelo demandado. Era o que tinha a 

relatar. Fundamento e Decido. A princípio, REJEITO a alegação de falta de 

interesse em face da ausência de requerimento administrativo prévio, 

porquanto não se sustenta frente ao preceito constitucional da 

inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, Carta Magna). Passo 

ao mérito. Nesse ponto, diversamente do que alega a demandada, entendo 

que há prova suficiente da lesão ocorrida, do acidente alegado e do nexo 

causal entre ambos, a ensejar a pretendida condenação ao valor devido, a 

título de remanescente devido, em relação ao que foi pago 

administrativamente pela ré ao demandante. A parte autora juntou certidão 

de ocorrência do fato e prova do atendimento médico para tratar a lesão 

decorrente do acidente, conforme se vê pela inicial e documentos 

apresentados. Os documentos oficiais apresentados possuem fé pública, 

não havendo qualquer prova de sua invalidade ou da inverdade de seu 

conteúdo, não exigindo a lei laudo específico para o recebimento do 

seguro postulado. Demais disso, neste ato, a autora, aqui presente, foi 

submetida a perícia que constatou a ocorrência da lesão alegada. Todo 

esse conjunto induvidosamente permite concluir pela ocorrência dos fatos 

alegados na inicial, com a consequente condenação da parte requerida, 

conforme pedido, observando-se a lesão verificada no caso. À luz 

dessas provas, é despicienda a existência de laudo do IML. Nesse 

sentido, em caso similar ao presente, já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CABIMENTO 

DA INDENIZAÇÃO PARA VEÍCULOS ESTRANGEIROS. ALEGAÇÃO DE 

NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO PRESCINDÍVEL. LAUDO 

PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO. CÓPIA DE PRONTUÁRIO DE 

ATENDIMENTO MÉDICO NO DIA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS. PROVA 

SUFICIENTE PARA AFERIR O NEXO DE CAUSALIDADE. TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDE A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É 

irrelevante para fins de indenização de seguro DPVAT a procedência 

estrangeira de veículo envolvido. A Lei nº 6.194/74 não estampa que o 

Boletim de Ocorrência do acidente seja o único documento hábil à 

comprovação do sinistro. Como corolário, se há laudo pericial elaborado 

em juízo e submetido ao contraditório, cujo conteúdo coaduna-se a 

prontuário médico de atendimento do autor no dia do acidente, 

comprovada se afigura a existência do sinistro, bem como o imprescindível 

nexo causal. O termo inicial da correção monetária em casos desse jaez 

corresponde à data do acidente automobilístico.” (TJMS; APL 

0800475-65.2014.8.12.0019; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Jairo 

Roberto de Quadros; DJMS 21/11/2016; Pág. 110). Desse modo, e diante 

da perícia que constatou os danos ali apontados, enquadro o valor devido 

ao autor, pela parte requerida, nos termos alegados na inicial, no quantum 

de R$ 7087,50 – sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos. 

Desse modo, nos termos do que prevê a Lei 6194/74, diante do exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão 

inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito do requerente em desfavor da 

demandada, para o fim de condenar o demandado ao pagamento do 

seguro obrigatório no valor acima mencionado (total de R$ 7087,50 – sete 

mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo juros legais (de 

1% ao mês) A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426, STJ) e correção 

monetária desde o evento danoso (Súmula 580, STJ). Nos termos do artigo 

85 do CPC/2015, CONDENO a requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios que ora estabeleço em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, e ao pagamento das custas processuais. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, outrossim, 
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que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso haja 

posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do 

artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às anotações e 

alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a 

sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 

523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo assinalado, 

o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), expedindo-se, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º do CPC). O 

devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o disposto 

no artigo 525 do CPC/15. Havendo pagamento por depósito judicial, 

expeça-se alvará, observando os requisitos legais necessários. Publicada 

em audiência, saindo os presentes intimados". Rondonópolis/MT, 19 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000127-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000127-70.2016.8.11.0003 AUTOR: MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA 

RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. A parte autora opôs 

embargos de declaração em face da decisão de ID 10327926, que 

indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, ante a ausência de valor 

controverso remanescente. Os embargos foram opostos no prazo de 05 

(cinco) dias, previsto no artigo 1.023 do Novo Código de Processo Civil. 

Assim dispõe o artigo 1022 do CPC/2015: “Art. 1.022.Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” Todavia, os embargos opostos 

merecem ser rejeitados in totum, por não existir qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade na aludida decisão, além de ser visível o 

caráter infringente que se procura dar com a oposição dos embargos 

manejados. Desse modo, observa-se que o embargante pretende 

modificar a decisão proferida por este Juízo, o que não é admissível por 

meio do recurso utilizado - embargos de declaração. Diante do exposto e 

com tais considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

AVENTADOS, mantendo a decisão embargada na íntegra, tal como foi 

lançada. Cumpra-se integralmente a decisão de ID 10327926. 

Rondonópolis/MT, 23 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000966-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE CORREA 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 : 

1000966-61.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SILVANE 

CORREA 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: “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, 23 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001087-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAILINE BEZERRA LIMA (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 : 

1001087-89.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: TAILINE BEZERRA LIMA 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. 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, 23 de abril de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002819-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GARCIA OAB - SP210137 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO SOARES PEREIRA (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 8 1 9 - 4 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3  R E Q U E R E N T E :  R O D O B E N S 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SILVIO SOARES 

PEREIRA 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, 23 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004255-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ERNANDES GALORO (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 : 

1004255-02.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EMERSON ERNANDES GALORO 

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, 23 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004574-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALBERTO NERYS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DYONE DIAS LUZINI (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 : 

1004574-67.2017.8.11.0003 REQUERENTE: LINDOMAR ALBERTO NERYS 

REQUERIDO: DYONE DIAS LUZINI 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, 23 de abril de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004588-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDI FAGUNDES 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 : 

1004588-85.2016.8.11.0003 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JURANDI FAGUNDES 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: “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, 23 de abril de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004641-32.2017.8.11.0003

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:

JULIANA LORENA BATISTA BORGES (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 4 6 4 1 - 3 2 . 2 0 1 7 . 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: JULIANA 

LORENA BATISTA BORGES 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, 23 de abril de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005529-98.2017.8.11.0003

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:

KENEDER FONSECA PAES (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 : 

1005529-98.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: KENEDER FONSECA PAES 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, 23 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005706-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA - 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 : 

1005706-62.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA - 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, 23 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005742-07.2017.8.11.0003

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:

EDIR DE SOUSA DOS SANTOS - 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 : 

1 0 0 5 7 4 2 - 0 7 . 2 0 1 7 . 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: EDIR DE SOUSA 

DOS SANTOS - 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, 23 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005987-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PEREIRA DUARTE (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 : 

1005987-18.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDSON PEREIRA DUARTE 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, 23 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006453-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ANTUNES (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 : 

1006453-12.2017.8.11.0003 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: VALDECIR ANTUNES 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, 23 de abril de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006618-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS ANJOS SANTOS (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 : 

1006618-59.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA DOS ANJOS SANTOS 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. 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, 23 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-130 EMBARGOS DE RETENÇÃO POR 

BENFEITORIAS

Processo Número: 1010265-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PARISE & PARISE LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 
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SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

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 : 

1010265-62.2017.8.11.0003 EMBARGANTE: PARISE & PARISE LTDA - ME 

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 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 pela parte autora. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de abril de 2018. 

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000606-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSMEILSON RODRIGUES SOARES (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 : 

1000606-92.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUL MT EXECUTADO: COSMEILSON RODRIGUES SOARES 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, 23 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000605-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSMEILSON RODRIGUES SOARES (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 : 

1000605-10.2018.8.11.0003 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUL MT REQUERIDO: COSMEILSON RODRIGUES SOARES 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, 23 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002396-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON ROBERTO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE 

RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAJUNIOR LIMA MARANHAO OAB - MT0006356A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002396-82.2016.8.11.0003 Vistos etc. Não havendo 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova do dano e do nexo causal. Defiro a produção de prova 

oral, consistente no depoimento pessoal das partes e oitiva de 

testemunhas. Designo audiência de instrução para o dia 06 de junho de 

2018 às 15h00. Intime as partes, pessoalmente, para comparecem ao ato 

para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as que o não 

comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe serão aplicadas pena 

de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. As partes deverão 

depositar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 357, §4º e 450, do CPC/15. Quando do depósito do rol deverá 

informar qual das testemunhas será intimada pela própria parte; qual 

comparecerá independente de intimação; e qual deverá ser intimada por 

via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC/15. Sendo que para o 

caso de intimação por via judicial deverá depositar a diligência do senhor 

oficial, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol e não haverá nova 

intimação para este fim. Caso a testemunha tenha domicílio em outra 

comarca e a parte manifeste a intenção em ouvi-la por carta precatória 

(artigo 453, II, do CPC), fica deferido o pedido, devendo a parte 

providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da oferta do rol, devendo a parte interessada retirar a CP na escrivania, 

no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, sendo certo que não haverá 

nova intimação para tal desiderato. Os patronos de ambas as partes 

deverão promover a intimação de suas testemunhas arroladas. Optando 

as partes, pela intimação da testemunha por carta com aviso de 

recebimento, deverão juntar aos autos cópia da aludida correspondência 

de intimação e do seu respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 

(três) dias que antecedem a data da audiência. Consigno que a não 

comprovação no prazo supra e/ou havendo a ausência das testemunhas 

intimadas ou não, importará na desistência da inquirição das mesmas, nos 

termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001918-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA GEOVANNA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CBP INDUSTRIA BRASILEIRA DE POLIURETANOS LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUSETE GOMES OAB - SP0163760A (ADVOGADO)
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CD. PROC. 1001918-40.2017.8.11.0003 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 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, justif icando-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. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de setembro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002533-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA CARVALHO PAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA RETIRAR MANDADO DE REGISTRO 

PARA ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL - ID N.12654739.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001177-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SIRSO CARRAFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004224-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON RODRIGUES ALMEIDA (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)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007041-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALMEIDA LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 12157897, 

R$506,79 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$13,50 DEPÓSITO EM 

CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 0551-7, C/C 

44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002577-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON RIAN OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

12157950, R$506,79 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$13,50 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003676-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON CANUTO DIAS (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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000035-24.2018.8.11.0003

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:

TATIANE RAQUEL WEISS WOLTMANN (EXECUTADO)

GILDOMAR BUDKE (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000035-24.2018.8.11.0003 Vistos etc. LAVORO 

AGROCOMERCIAL LTDA, qualificado nos autos, ingressou com 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão proferida no Id. 11521998, 

arguindo a existência de contradição e omissão no decisum. De 

conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de 

declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material. Assim, se depreende que o recurso aviado não se 

amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam 

sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou 

omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. 

Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração 

para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com 

a solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do 

CPC). Vê-se que a decisão que indeferiu o a liminar de arresto apreciou 

toda a matéria submetida a julgamento, não estando compelido a adotar, 

como fundamentos, os argumentos expendidos pelo ora embargante. 

Diante da ocorrência do erro manifesto no r. decisum, com relação a 

citação dos devedores, a imediata correção se impõe, vez que se trata de 

Ação de Execução de Entrega de Coisa Incerta. Ex positis, acolho em 

parte os embargos para retificar o dispositivo final, fazendo consignar na 

decisão de Id. 11521998 que: (...) Cite o executado para no prazo de 15 

(quinze) dias, satisfazer a obrigação, entregando a coisa individualizada, 

se lhe couber a escolha. Conste no mandado citatório, que havendo 

decurso do prazo sem o cumprimento da obrigação, haverá a imediata 

busca e apreensão ou imissão na posse, conforme se tratar de coisa 

móvel ou imóvel (art. 806, §2º, CPC). Cientifique o devedor que 

independente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 

execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). Consigne que qualquer das 

partes poderá impugnar a escolha feita pela outra, no prazo de 15 

(quinze) dias. Fixo multa por dia/atraso no cumprimento da obrigação, na 

quantia equivalente de R$ 500,00 (quinhentos reais) (art. 806, §1º, do 

CPC). Fixo os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os 

honorários serão reduzidos pela metade. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de 

abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004081-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR VILELA DE MORAES SILVA (EXEQUENTE)

Espólio de Ermenésio Vilela de Moraes (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT0006866A 

(ADVOGADO)

MARIA AUXILIADORA VILELA SILVA PACHECO OAB - MT10020/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA VIEIRA DE MORAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004081-90.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Considerando a recusa do credor acerca do bem nomeado a penhora, sob 

a alegação de não garantir a execução, bem como ser alienado para o 

Banco do Brasil, declaro a ineficácia da nomeação Id. 11674471. II - Em 

observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para a 

realização da penhora on line, nas contas bancárias da devedora (CPF nº. 

162.071.901-06), com utilização do convênio BacenJud, até o valor do 

débito indicado na exordial. III - Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000200-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACINEIDE LISBOA (AUTOR)

DYEGO HENRIQUE LISBOA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA (RÉU)

MARCOS ANTONIO PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000200-0.2017.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido constante no Id. 10864612 para busca do atual endereço do 

requerido Marcos Antônio Pereira (CPF nº. 593.423.661-04) com a 

utilização dos sistemas Infojud e Bacenjud. Vindo aos autos a informação, 

dê-se vista a requerente para manifestação. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007004-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIZERIO KOLLING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007004-89.2017.8.11.0003. Vistos etc. Indefiro, por ora, o 

pedido de citação por edital, vez que tal ato é restrito aos casos previstos 

no artigo 256 do CPC e, a parte autora não demonstrou que esgotou todos 

os meios para obter a localização da parte ré. No entanto, visando a 

celeridade processual determino a busca do atual endereço da executada 

– Rápido Transpaulo Ltda (CNPJ nº 88.317.847/0043-02), com a utilização 

dos Sistemas disponíveis ao Juízo - Infojud e BacenJud. Caso os 

endereços obtidos sejam os mesmos já diligenciados nos autos, desde já, 

defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo ser 

observado os comandos do artigo 257, do CPC. Deverá o edital ser 

publicado em jornal local, de grande circulação, pelo menos duas vezes, 

em prazo não superior a 10 (dez) dias. Deverá a exequente comprovar 

nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento desta decisão sob 

pena de extinção. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis – 

MT, 23 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006436-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006436-73.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do requerido Paulo Roberto da Cunha (CPF nº 

274.137.641-72), com a utilização, apenas, dos Sistemas disponíveis a 

este juízo para tal finalidade, quais sejam: BacenJud e Infojud. Vindo as 

informações, dê-se vista ao autor para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005775-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

R N DE SOUZA - ME (RÉU)

REINALDO NUNES DE SOUZA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca das correspondências devolvidas IDs 

nºs 12868919 e 12868929

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006731-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. L. ANGHINONI - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº12872287

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004746-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004746-43.2016.8.11.0003. Vistos etc. Sobre a gravação 

eletrônica juntada pela requerida no Id. 11839775, manifeste a autora em 

05 (cinco) dias. Intime. Rondonópolis - MT, 23 de abril de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003765-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (EXECUTADO)

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003765-77.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o credor 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, para efetuar o recolhimento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça para possibilitar o ato citatório, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do §1º, do artigo 485, do CPC. Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 23 de abril de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002669-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DANTAS ROCHA FILHO (AUTOR)

JAIDE MESQUITA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLVIN CESAR LOPES OAB - MT22377/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDON MAXIMIANO PERES (RÉU)

FAUSTA GOMES PEREIRA (RÉU)

ILDON MAXIMIANO PERES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002669-27.2017.8.11.0003. Vistos etc. Aos revéis citados 

por edital, nomeio Curadora Especial na pessoa de da Defensora Pública 

que atua junto à Terceira Vara Cível nesta Comarca, nos termos do artigo 

72, II, do CPC. Intime. Rondonópolis - MT, 23 de abril de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO DOS SANTOS & SILVA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001538-17.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime a autora 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, declinando o atual endereço da requerida para 

possibilitar o ato citatório, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do §1º, do artigo 485, do CPC. Expeça o necessário. 

Cumpra. Rondonópolis - MT, 23 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005705-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LOBO VIEIRA (REQUERENTE)

VAGNO LOBO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES OAB - MT21607/O-O (ADVOGADO)

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO OAB - SP247324 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005705-77.2017.8.11.0003. 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 
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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, 23 de abril 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001163-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA ADRIANA DO NASCIMENTO BELMONTE PETRILLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001163-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

banco autor uma vez mais, na pessoa do patrono constituído, para que 

cumpra integralmente a decisão constante no Id. 12003151, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2018. MILENE 

APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004629-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004629-52.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

suspensão do andamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, na 

forma requerida pelo autor no Id. 11844445. Intime. Rondonópolis – MT, 23 

de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001270-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001270-26.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001302-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARCOS DE MATOS (EXECUTADO)

M. DE MATOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001302-31.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Cite os 

executados para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se os devedores não forem encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso os executados não estejam 

presente no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído 

e não havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser 

realizada, preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). 

Havendo a penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado 

for. VI – Cientifique os devedores que, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderão opor-se à execução por meio de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 

915, CPC). VII – Caso os executados reconheçam o crédito do exequente, 

poderá efetuar o parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, acrescido das custas e dos 

honorários advocatícios, pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916, do CPC). Após a formalização do depósito, dê-se 

vista ao credor. VIII - Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 

de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002218-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ZANDONADE (EXECUTADO)

MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO ZANDONADE (EXECUTADO)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002218-65.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação dos bens dado em garantia, conforme 

descrito na Cédula de Crédito Bancário – página 8, Id. 12649062), para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001144-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO DA SILVA RUELA DURCO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001144-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001069-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SAN MARINO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001069-34.2018.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000209-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000209-67.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor na 

pessoa de seu patrono constituído, via DJE, para promover o andamento 

do feito, indicando em qual dos endereços obtidos pelos Sistemas 

BacenJud e Infojud, deverá ser expedido o mandado de busca e 

apreensão e citação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO
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Processo Número: 1001182-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELSO JOSE DE SOUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OVÍDIO DIAS MOREIRA (RÉU)

IMOBILIARIA ADRIANA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001182-85.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

comparece aos autos e informa no Id. 12359412 – página 02, que seu 

estado civil é viúvo. No entanto, juntou aos autos apenas a certidão de 

casamento. Assim, intime o autor uma vez mais na pessoa do patrono 

constituído, para juntar aos autos a cópia da certidão de óbito da cônjuge 

do requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 

de abril de 2018. MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002905-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002905-42.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002799-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA APARECIDA CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002799-80.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772346 Nr: 3284-05.2015.811.0003

 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: JOSE CAETANO DA SILVA, EDITE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA D' ARC FELIX DA SILVA, VANTUIR 

MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 3284-05.2015.811.0003, 

Protocolo 772346, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIVAL POHL 

MOREIRA DE CASTILHO, para devolução dos autos nº 

3603-36.2016.811.0003, Protocolo 822017, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769051 Nr: 1728-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANTUIR MARCOS DA SILVA, JOANA D' ARC FELIX DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE VIEIRA DA SILVA, JOSE CAETANO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 1728-65.2015.811.0003, 

Protocolo 769051, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822939 Nr: 3948-02.2016.811.0003

 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: JUDITE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO 

PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 3948-02.2016.811.0003, 

Protocolo 822939, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386686 Nr: 419-87.2007.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 419-87.2007.811.0003, 

Protocolo 386686, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859710 Nr: 3133-68.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIDES BARBOSA ARANTES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Vilalva Júnior - 

OAB:22818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NICHOLAS ANDRE 

FERREIRA MARTINS, para devolução dos autos nº 

3133-68.2017.811.0003, Protocolo 859710, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879754 Nr: 10176-56.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANDRA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAETANO POLATO, ORLANDO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GIMENES MOTA 

REZENDE - OAB:39274/GO, MILTON DANTAS PIRES - OAB:16579/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO 

MARTELLO JUNIOR, para devolução dos autos n º 

10176-56.2017.811.0003, Protocolo 879754, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13008 Nr: 7747-25.1994.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AASIN - COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, IVANILDES DE SOUZA, 

IVANILDE DE SOUZA, JOSE ANTONIO COELHO DE ARAUJO, MARCELLA 

SOUZA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO DE CASTRO 

SILVEIRA, para devolução dos autos nº 7747-25.1994.811.0003, Protocolo 

13008, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779978 Nr: 6191-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORYEL MUNIZ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO E TELEVISÃO MASSA LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 6191-50.2015.811.0003, Protocolo 

779978, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739663 Nr: 1763-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANO POLATO, ORLANDO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO GUARESCHI, MARILVANI POTRICH 

GUARESCHI, AMELIO GUARESCHI, MARIA ELISABETA BIRK GUARESCHI, 

VALDIR GUARESCHI, ALDA PEREIRA RAMOS GUARESCHI, LIRIO PEDRO 

POTRICH, DELMA BRIDI POTRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO 

MARTELLO JUNIOR, para devolução dos autos nº 1763-59.2014.811.0003, 

Protocolo 739663, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300443 Nr: 13663-35.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR GUEDES DE MEDEIROS, JOSE GUEDES 

DE MEDEIROS

 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: JESUS TEREZA BORGES - 

OAB:10.061-b

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NICHOLAS ANDRE 

FERREIRA MARTINS, para devolução dos autos nº 

13663-35.1997.811.0003, Protocolo 300443, 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.: 709320 Nr: 4237-71.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICE PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 709320.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime a credora 

para promover o regular andamento do processo, indicando outros bens 

passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 854858 Nr: 1368-62.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA, MARCO AURÉLIO 

ROMANO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT

 CD. PROC. 854858Vistos etc.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.(...).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, justif icando-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.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 10 de abril de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 805862 Nr: 16634-60.2015.811.0003

 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: JAMIL MEDEIROS FRUTUOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

21.442-A

 CD. PROC. 805862

Vistos etc.

Deixo de apreciar o pedido constante na petição à fls. 84, uma vez que já 

consta decisão com prestação jurisdicional formalizada nos autos (fls. 

83).

Assim, determino a remessa dos autos ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 10 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 716655 Nr: 12050-52.2012.811.0003

 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: JOSÉ COUTINHO MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A REDE CEMAT- ENERGISA S/A, ITAU SEGUROS SOLUÇÕES 

CORPORATIVAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A 

MT

 CD. PROC. 716655

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

Requerente: José Coutinho Mota

 Requeridos: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A e Itaú Seguros 

Soluções Corporativas S/A

Vistos etc.

JOSÉ COUTINHO MOTA, já qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A e ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES 

CORPORATIVAS S/A, também qualificados no processo.

 As partes noticiam a realização de acordo e pleiteiam sua homologação 

com a consequente extinção do processo (fls. 614/616).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Honorários na forma pactuada. 

Custas processuais já recolhidas. Eventuais custas processuais 

remanescentes deverão ser recolhidas pela requerida, no prazo de 5 dias. 

Considerando a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe 

os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 16 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 805753 Nr: 16607-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA APARECIDA GIACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA -ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATALIEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, julgo procedente o pedido de liquidação de título judicial para 

declarar que Juliana Aparecida Giachini celebrou negócio jurídico com 

Ympactus Comercial Ltda (Telexfree) e que, por isso, está abrangida 

pelos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o e. TJAC. A apuração 

dos valores a serem restituídos deverá ser feita por simples cálculo 

aritmético na forma acima descrita, para posterior homologação, vez que 

neste momento não há como se declarar o valor exato e/ou que a 

liquidação é zero. Condeno os executados ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 

R$ 1.000,00 (hum mil reais) nos termos do artigo 85, §§1º e 8º do CPC. 

Transitada em julgado, remeta os autos a contadoria judicial para apuração 

do valor, intimando os devedores para recolhimento em 05 (cinco) dias. 

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, providencie a Sr.ª 

Gestora os atos necessários para o apontamento do crédito no cartório de 

protesto de títulos desta Comarca. Cumprida a determinação, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 17 de abril 

de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 806110 Nr: 16713-39.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEMS, CELY COSTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO BANDEIRA (TRANSPORTES 

BANDEIRA), BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON JOSÉ CARNEIRO 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 55.846, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A
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 CD. PROC. 806110Vistos 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.(...).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, justif icando-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.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 17 de abril de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 806112 Nr: 16714-24.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA CORREA DE SOUZA, DMSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO BANDEIRA (TRANSPORTES 

BANDEIRA), BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON JOSÉ CARNEIRO 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 55.846

 CD. PROC. 806112Vistos 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.(...).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, justif icando-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.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 17 de abril de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 278220 Nr: 1968-45.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO ANTONIO THEODOROVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 CD. PROC. 278220

Ação de Execução

Exequente: Banco do Brasil S/A

 Executado: Adalberto Antonio Theodorovicz

Vistos etc.

BANCO DO BRASIL S/A, já qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE EXECUÇÃO em face de ADALBERTO ANTONIO THEODOROVICZ, 

também qualificado no processo.

 As partes noticiam a realização de acordo e pleiteiam sua homologação 

com a consequente extinção do processo (fls. 287/290).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Honorários na forma pactuada. 

Custas processuais já recolhidas. Eventuais custas processuais 

remanescentes deverão ser recolhidas pelo executado, no prazo de 5 

dias. Transitado em julgado, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 17 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 19171 Nr: 8641-98.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLAVIERO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO ULIANO, NEYLA SOUZA ULIANO, 

ROMULO ULIANO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR 

- OAB:5169 MT, VANDIR VERDOLIN - OAB:7464/MT

 CD. PROC. 19171

 Vistos etc.

Defiro o pedido de credor à fls. 307/310, tão-somente para determinar a 

penhora do veículo Ford/Escort 1.8I GLX, placa JYE 8032, de propriedade 

do executado Rômulo Uliano.

O mencionado veículo deverá ser mantido na posse do devedor, 

compromissando-o, nos termos dos artigos 835, IV e 840, II, §2º, do CPC.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 17 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719512 Nr: 560-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 CD. PROC. 719512

Vistos etc.

Com base no artigo 921, III, do CPC, defiro o pedido de suspensão do 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do lapso suspensivo sem manifestação, intime o 

exequente para que promova o andamento do processo no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, devendo, ainda, constar as 

advertências previstas no §2º, artigo 1º, do Provimento nº 84/2014-CGJ.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807617 Nr: 17218-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO J. BENEZ - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 807617

Vistos etc.

Antes de analisar o pedido do credor constante à fls. 45, intime-o para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o demonstrativo atualizado do 

débito exequendo.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426704 Nr: 8849-57.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDALGINA DE CARVALHO AGUIAR, EDNALDO DE 

CARVALHO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:OAB/MT 17297

 CD. PROC. 426704Vistos etc. Compulsando os autos, vê-se que as 

partes foram intimadas para manifestarem-se sobre o cálculo de 

atualização do débito exequendo, bem como do auto de avaliação, 

conforme fls. 654, sendo que o devedor manifestou discordância quanto à 

aplicação de juros moratórios e o credor requer a majoração dos 

honorários advocatícios.Contudo, vê-se que o cálculo apresentado pela 

Sra. Contadora Judicial obedeceu os parâmetros legais, de modo que 

homologo a atualização de cálculo constante à fls. 645/652 e determino a 

realização de hasta pública do bem avaliado.Considerando as disposições 

contidas nos artigos 879, II e 881, do CPC/15, bem como as determinações 

da Seção 6, itens 6.7.50 e 6.7.53, da CNGC/MT, determino que a alienação 

dos bens móveis penhorados nos autos seja realizada por meio de leilão 

judicial eletrônico e caso não seja possível deverá ser realizado na forma 

presencial.Nomeio como leiloeira oficial - LUCIANE ROSA COSTA - 

LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL - inscrita na JUCEMAT sob o nº. 030/2015, 

portadora do RG nº. 7503988-3, SSP/PR, inscrita no CPF n. 

030.928.819-31, com endereço na Rua Alameda das Rosas, nº. 22, Bairro 

Colina Verde, em Rondonópolis/MT, TEL: 99937-5313. Arbitro a comissão 

da leiloeira em 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser 

pago pelo arrematante, nos termos do item 6.7.51, da CNGC/MT.Todos os 

atos referentes à hasta pública ficarão a cargo da leiloeira, nos termos do 

artigo 884 e seguintes do CPC/15.(...)”Após a efetivação do leilão, os 

valores obtidos com a alienação do bem penhorado deverão ser 

depositados na Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

efetivação do pagamento pelo adquirente (item 6.7.52, da 

CNGC/MT).Expeça o necessário. Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 17 de 

abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 431135 Nr: 13027-49.2009.811.0003

 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: ROSEMERI RITA KOLLING FERREIRA, SERENA 

KOLLING, SIDNEY DIAS HARTMAN, SONIA MADALENA SILVA, WILMA 

SCHREIBER, THEREZA SGANZERIA DALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ARY AGACCI NETO - 

OAB:OAB/SC 17.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676/MT, Ilza Regina Defilippi Dias - OAB:27.215 - SP, NELSON 

LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713, VIVIANE AGUIAR - 

OAB:77634/MG

 Nomeio perito do Juízo o senhor Ilson Pereira dos Santos, com endereço 

nesta cidade. Intime-o para apresentar proposta de honorários, os quais 

serão suportados pela demandada.Considerando que os autores já 

apresentaram quesitos, faculto a eles a indicação de assistente técnico. 

Intime a ré para a indicação de assistente técnico e/ou formulação de 

quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias. A audiência de instrução será 

oportunamente designada, após a realização do trabalho técnico, se 

necessária.Intime.Rondonópolis-MT, 19 de abril de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755929 Nr: 10812-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE SOUZA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5296

 CD. PROC. 755929

Vistos etc.

 Considerando os documentos juntados à fls. 188/194, hei por bem 

aguardar a decisão de mérito do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no 

recurso interposto nos presentes autos.

Após, voltem-me conclusos para análise do pedido constante à fls. 195.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 788539 Nr: 9643-68.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLICIO FERREIRA DE SOUZA FLORINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CD. PROC. 788539

Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento dos valores incontroversos, observando 

os dados bancários fornecidos à fls. 210 e os termos do Provimento nº. 

16/2011-CGJ.

Ato contínuo, intime a parte credora pessoalmente por ARMP e seu 

patrono constituído nos autos, via DJE, para promover o andamento do 

feito, juntando inclusive o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do §1º, do artigo 485 

c/c §2º, do artigo 921, ambos do CPC.

 Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 20 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 424037 Nr: 6184-68.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 

ME, HONORIO MATOS, ARMANDO NUNES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843

 Código nº. 424037.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado 

Armando Nunes Matos, no importe de R$ 50,00 (cinquenta reais).

 II - Intime o devedor, por intermédio de seu patrono constituído, para 

manifestar acerca da indisponibilidade dos valores, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 854, §§2º, 3º, do CPC.

III – Intime a exequente para no mesmo prazo supra, manifestar se tem 

interesse no valor bloqueado.

 IV – Vindo as manifestações, voltem-me os autos conclusos, 

imediatamente.

 V - Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426346 Nr: 8468-49.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VENTORIN DA SILVA, CHAPA RENOVACAO 

2009

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANADA COUNTRY CLUBE, CANADA PARA 

TODOS, NILSON RACHID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 CD. PROC. 426346

Vistos etc.

I – Antes de analisar o pedido dos exequentes constante à fls. 484/485, 

intime-os para trazerem aos autos a matrícula atualizada do imóvel que 

pretendem constritar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 II – Após, voltem-me conclusos.

III – intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 11 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 805862 Nr: 16634-60.2015.811.0003

 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: JAMIL MEDEIROS FRUTUOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

21.442-A

 Código Processo nº. 805862

Vistos etc.

JAMIL MEDEIROS FRUTUOSO, já qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE 

CONTRATO COM PEDIDO PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA em face de 

BV FINANCEIRA S/A, CRÉITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, também 

qualificada no processo.

 Na decorrer do processo as partes noticiam a realização de acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção (fls. 81/82).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios na forma pactuada. Considerando a desistência do prazo 

recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 25 de abril de 2017.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 424037 Nr: 6184-68.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 

ME, HONORIO MATOS, ARMANDO NUNES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843

 Código nº. 424037.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, apesar de irrisório perante o valor do débito, 

decreto a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados na conta 

bancária em nome do executado ARMANDO NUNES MATOS, no importe 

total de R$ 30,00 (trinta reais).

 II - Intime os executados, na pessoa do seu patrono regularmente 

constituído, via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §2º e 

854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Intime a exequente para no mesmo prazo supra, manifestar se tem 

interesse no valor bloqueado.

IV - Vinda as manifestações, voltem-me os autos conclusos, 

imediatamente.

V - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de outubro de 2016.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002285-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLENI APARECIDA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002285-30.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que a fatura com vencimento em 

20.08.2017 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" no importe de R$ 3.632,64 (três mil seiscentos e trinta e dois 

reais e sessenta e quatro centavos). Ainda, requer a suspensão dos 

efeitos da negativação de seu nome em relação ao débito acima descrito. 

Intimada para emendar a inicial, Id. 12619801, a autora comparece aos 

autos e informa que a negativação realizada pela ré não mais consta 

sobre o nome da autora. Assim, resta evidente que a tutela vindicada para 

a suspensão do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito 

perdeu seu objeto. No entanto, a requerente pede da tutela de urgência 

para que a requerida se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos 
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de mau pagadores até o deslinde do presente feito, sob pena de incursão 

em multa diária por descumprimento. Vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de 

tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito 

compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se 

possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa 

dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão 

da fatura, naquele montante, deu-se de forma unilateral, e não 

corresponde à utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 

6/2001219-1, restando identificada como cobrança de “recuperação de 

consumo” relativo ao período de 06/2014 a 05/2017, sendo, portanto, 

discutível o valor arbitrado na conta de energia objeto da lide. O usuário 

dos serviços não pode ser compelido a pagar o débito apontado pela 

fornecedora de energia apenas porque foi emitido fatura de forma 

aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante corte no 

fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos serviços de 

proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da legalidade e 

afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o 

cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida. 

Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE 

DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE 

VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 

ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao 

consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no 

caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de 

perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 

– Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no 

DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DO 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO 

POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO 

NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — 

ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à 

impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 

817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no 

AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

outubro de 2016). Na hipótese de constatação de indícios de procedimento 

irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, 

a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 

133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 

414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a cobrança de eventual consumo 

não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada 

a autoria do fato. Recurso provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 06/03/2017)” Ainda sobre o tema, o STJ tem firmado 

precedente “no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, 

dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a 

título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos” (STJ, AgRg no Resp 

1351546/MG). Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pela requerente. Ex 

positis, concedo, parcialmente, a tutela provisória de urgência, para 

determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/2001219-1, em relação ao débito no 

valor de R$ 3.632,64, (três mil seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e 

quatro centavos) com vencimento em 20.08.2017, bem como de inserir o 

nome da autora nos cadastros de inadimplentes em relação ao 

mencionado débito. Em caso de descumprimento desta decisão, será 

aplicada multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No que 

tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais. Intime a requerente para que 

traga aos autos a fatura, objeto da lide, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001574-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001574-59.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 12362734 e, ante a concordância da credora no 

recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da quantia de R$ 

6.455,12 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e doze 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 12371615, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ. Remeta os autos à 

contadoria judicial para apuração das custas processuais conforme 

condenação imposta na sentença, intimando a requerida para pagamento 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 23 de 

abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001443-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO COGO VESTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001443-50.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Em face das 

provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no 

artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 

Determino a restrição judicial do veículo (NDQ3660), objeto da lide, com a 

utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei 

nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me os autos 

conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o parágrafo 

supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido 

no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004[2]. 

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

23 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO [1] §9º - Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso 

tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a 

apreensão. [2] § 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.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005371-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO BARROS DUARTE LEAL (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005371-77.2016.8.11.0003. Vistos etc. Consta da certidão 

do Id. 10849829, a informação de que embora devidamente citado para 

cumprir a obrigação, o requerido não efetuou o pagamento do débito, 

tampouco ofereceu embargos monitórios. Desse modo, determino a 

conversão do pedido monitório em processo executivo. Anote o 

necessário. Expeça o respectivo mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfazer a obrigação, intimando o 

credor para juntar o demonstrativo de débito atualizado no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 23 

de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000674-13.2016.8.11.0003

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:

MARCOLIN CAETANO DA FONSECA (EXECUTADO)

MARIA BERNARDINO DA FONSECA (EXECUTADO)

ANTONIO CAETANO DA FONSECA (EXECUTADO)

ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000674-13.2016.8.11.0003. Vistos etc. LAVORO 

AGROCOMERCIAL LTDA, qualificada nos autos, opôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da decisão proferida no Id. 11557639. Observa-se pelo 

dispositivo da decisão embargada, a existência de erro material, vez que 

consignou a ocorrência de fato diverso daquele certificado pela Sra. 

Gestora no Id. 10528120. Com efeito, diante da ocorrência do erro 

manifesto no r. decisum, e não de erro de entendimento, a imediata 

correção se impõe, nos termos do artigo 1022, III, do CPC. Dessa forma, 

nos termos do artigo 1022, II, do CPC, acolho os embargos de declaração 

e faço constar: “Ressai dos autos que os executados apesar de 

devidamente citados para a entrega de coisa incerta, não cumpriram a 

obrigação e tampouco apresentaram embargos, conforme consta na 

certidão do Id. 10528120.” Mantenho inalteradas as demais cominações 

existentes na referida decisão. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004735-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHN WESLLEY OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004735-14.2016.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: BV Financeira S.A Crédito, Financiamento e Investimento 

Requerido: John Weslley Oliveira da Silva Vistos etc. BV FINANCEIRA S.A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de JOHN 

WESLLEY OLIVEIRA DA SILVA, também qualificado no processo. O 

requerente pugnou pela extinção do feito (Id. 12290285). Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, 

não necessitando da anuência da parte contrária, vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a 

desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente 

ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar o demandante ao 

pagamento de honorários advocatícios uma vez que não houve citação da 

parte contrária. Revogo a liminar concedida. Após o trânsito em julgado, 

determino a baixa da restrição junto ao Sistema Renajud (placa OAP6763). 

Em seguida, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 23 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001307-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 283 de 517



ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001307-53.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Itaucard S.A Requerido: José Francisco de Souza 

Vistos etc. BANCO ITAUCARD S.A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de JOSÉ 

FRANCISCO DE SOUZA, também qualificado no processo. O requerente 

pugnou pela extinção do feito, vez que as partes se compuseram 

extrajudicialmente (Id. 12126928). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da 

anuência da parte contrária, vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. 

Deixo de condenar o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que não houve citação da parte contrária. Revogo a 

liminar concedida. Após o trânsito em julgado, determino a baixa da 

restrição junto ao Sistema Renajud (placa OBG5408). Em seguida, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

23 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003148-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OCEANIA CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FERRANTE RAPOSO DE MEDEIROS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que o destinatário é 

desconhecido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000348-82.2018.8.11.0003

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:

RUBENS ANTONOVICZ (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que o destinatário é 

desconhecido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010179-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que o destinatário é 

desconhecido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000276-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME FORTI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que o destinatário é 

desconhecido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002091-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE OSFIVIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (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 patrono do autor/apelado para no prazo legal (art. 1.010,§ 

1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007639-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Devolvo os autos à secretaria para que impulsione o 

feito, procedendo a intimação da parte autora para que dê prosseguimento 

no feito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003783-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

COCAL CEREAIS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de não procurado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-97.2018.8.11.0003

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:

MARECI PINTO FUCKS (EXECUTADO)

WILSON DELMIR FUCKS (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 
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citação do requerido, Mareci, com a informação da ECT de não procurado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004695-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON WERIK SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STAEL MARIA DA SILVA OAB - MT0009282S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fabiano Moreira Dutra (RÉU)

ISABEL BORGES FERNANDES (RÉU)

FABIO BORGES DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, Fabiano, com a informação da ECT de recusado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002677-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (AUTOR)

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEI SELVIM BARRIOS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Defiro o pedido de id. 12661678. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009743-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SP-GAR/JIKA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009743-35.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 20.989,66; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: EDSON ESTEVAO REY MOLINA Parte Ré: RÉU: SP-GAR/JIKA 

Vistos e examinados. JOSUE ALMEIDA MACIEL ingressou com a presente 

“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS 

ILEGAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES” em face de BANCO 

BRADESCO. Na petição inicial o autor fez o seguinte relato: “O Requerente 

adquiriu em 03/12/2012 um veículo automotor da marca GM (Chevrolet) 

Classic Sedan (flexpower) versão LS 1.0 VHC, A/G, 4P, ano 2012, modelo 

2012, placa: OBF0765, de cor VERMELHA, financiado pela reclamada 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A , com valor de R$ 29.428,00 ( 

vinte e nove mil e quatrocentos e vinte e oito reais), sendo R$ 10.000,00 

(dez mil reais ) a título de entrada e saldo financiado de R$ 20.179,58 

(vinte mil e cento e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) em 

60 parcelas de R$ 512,54 (quinhentos e doze reais e cinquenta e quatro 

centavos). Celebrou, pois, com EMPRESA RÉ, CONTRATO DE 

FINANCIMENTO, na modalidade Cédula de crédito Bancário/CDC, para 

aquisição do referido veículo, conforme comprovam as cópias do 

mencionado contrato em anexo. O contrato, ora questionado, apresenta 

despesas que não deveriam ser repassadas ao requerente, sendo a 

chamada taxa de registro de contrato no valor de R$ 415,00 (quatrocentos 

e quinze reais) IOF no valor de R$ 336,58 (trezentos e trinta e seis reais e 

cinquenta e oito centavos). Ademais o referido contrato possui taxa de 

juros exorbitante, ao passo que o custo efetivo anual do contrato somam 

21,69 % ao ano, sendo a taxa mensal equivalente a 1,48%, não 

respeitando a TAXA MÉDIA DE JUROS ESTIPULADA PELO BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, que considerando a época do financiamento, ou 

seja, no mês de DEZEMBRO de 2012, o percentual correto deveria ser de 

15,28% ao ano, ou 1.2733 % ao mês. Sendo assim, diante da ilegalidade 

cometida pelo Banco Réu em detrimento da parte Autora, não lhe restou 

alternativa senão propor a presente ação, objetivando a revisão do 

contrato em exame pelo Poder Judiciário, para assim ver declarada a 

nulidade das cláusulas abusivas, de forma a adequar o contrato às 

normas legais, e restabelecer o equilíbrio contratual e financeiro”. 

Requereu o deferimento de tutela antecipada para que seja mantido na 

posse do veículo e para que o requerido se abstenha de incluir seu nome 

nos cadastros de proteção e restrição ao crédito, como: SPC, SERASA, 

CADIM, SRC, SISBACEN, sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro ao autor 

os benefícios da Justiça Gratuita, podendo haver impugnação pela parte 

contrária. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal, razão pela qual recebo a 

inicial. No tocante a tutela de urgência requerida, há que se consignar que 

já é pacífico na doutrina e jurisprudência o entendimento de que a mera 

propositura de ação revisional de contrato não tem o condão de elidir a 

mora, conforme preceitua a súmula 380 do STJ, sendo que este 

afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas. 

Por outro lado, o artigo 328, §3º, do CPC prevê que o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Nesse sentido 

é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“AGRAVO - CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO - TAXA DE JUROS 

- LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E DEMAIS ABUSIVIDADES - 

MÉRITO DA AÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - PRESSUPOSTO 

NÃO-EVIDENCIADO - INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE - DEPÓSITO JUDICIAL E 

MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - INVIABILIDADE - DECISÃO 

MONOCRÁTICA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC - NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em 

mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em 

relação à taxa média do mercado e da comprovação do desequilíbrio 

contratual. A simples discussão judicial da dívida não tem o condão de 

permitir a consignação dos valores incontroversos, nem mesmo torna o 

devedor imune à inscrição em cadastros negativos de crédito ou, ainda, 

inibir a retomada do bem, especialmente se não verificada a 

verossimilhança do direito invocado a título de descaracterizar a mora” 

(RAI 140557/2013 – Sexta Câmara Cível – Relator des. Guiomar Teodoro 

Borges – DJE 25/11/2013). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

REVISIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL DA PARCELA CONTRATADA - 

IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR - PARÁGRAFO 

ÚNICO DO ART. 285-B DO CPC – REVOGADO O DECISUM QUE DEFERIU A 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS E 

SUA MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - MULTA - INCOERÊNCIA - 

RECURSO PROVIDO. Para afastar a inscrição do nome dos cadastros de 

inadimplentes e evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá 

manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, 

acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, 

conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 

1061530/RS e o parágrafo único do art. 285-B do CPC. Revogadas as 

imposições da decisão originária, torna-se incoerente a manutenção da 

multa pelo seu descumprimento. (RAI 138223/2013 – Sexta Câmara Cível – 

Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - DJE 14/04/2014). 

“AGRAVOREGIMENTAL – AGRAVODE INSTRUMENTO – REVISÃO DE 

CONTRATO – AÇÃO REVISIONAL – LIMINAR DE ANTECIPAÇÃODE 

TUTELA INDEFERIDA - DEPÓSITO JUDICIAL – IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO 

DO NOME DO AGRAVADO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - MANUTENÇÃO 

NA POSSE DO BEM INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO DEVE SER 

DIRETAMENTE AO CREDOR - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO 

REPETITIVO PELO STJ - §1º DO ART. 285-B DO CPC – DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA- ART. 557,§1º-A, DO CPC – AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. A orientação do STJ no incidente de recurso 

repetitivo Resp. 1061530/RS e o §1º do art. 285-B do CPC é que para 

afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes e evitar ação 

de busca e apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o 

pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos 

moratórios se vencido, diretamente ao credor, o que incorre no 

desprovimento do agravo regimental.” (RAI 48696/2015 – Segunda Câmara 
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Cível - Exma. Sra. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – j. 

13-05-2015). Ademais, no caso dos autos não se acha demonstrado, 

"prima facie", o direito invocado pelo autor, desafiando dilação probatória a 

alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim inexistindo 

elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado, 

revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida. Vale 

ressaltar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança 

indevida e, sim, em mera alegação do requerente, não se pode afirmar que 

se faz presente o requisito da verossimilhança das alegações. Portanto, 

em Juízo de cognição sumária, verifico que não há aparência do bom 

direito nas alegações do autor, contidas na inicial de sua ação revisional. 

Ademais, não se vislumbra no presente caso o periculum in mora, pois a 

mera discordância da parte autora em relação aos valores inseridos no 

contrato que celebrou, e o seu cálculo unilateral, não possui o condão de 

obstar a possível busca e apreensão do veículo financiado, sendo o 

ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto. 

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE POSSE. 

MORA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º DO 

CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A simples discussão judicial da dívida 

não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor 

nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos 

seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a 

pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou 

prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, 

para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (Resp n. 

1.061.530, Se-gunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

22/10/2008). 2. Caracterizada a mora é possível a inscrição do nome do 

recorrido nos cadastros restritivos de crédito 3. Não remanesce o 

fundamento do acórdão recorrido com relação à manutenção do bem na 

posse do devedor, devendo, entretanto, tal pedido ser requerido em ação 

própria, uma vez que a discussão possessória foge aos limites da ação 

revisional. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." 

(AgRg no REsp 1220427/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 24/09/2012). Assim, 

impossível o deferimento do pedido de antecipação de tutela, para que o 

autor seja mantido na posse do bem e o requerido seja impedido de lançar 

o nome do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito, dada a 

inafastabilidade da mora pela propositura da demanda. Ante o exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida 

poderá ser revista em qualquer momento processual, caso aportem novas 

provas aos autos. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 de Maio de 2018, às 10:00 horas. Assento que a 

audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. RONDONÓPOLIS, 17 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001341-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO)

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor/apelado para no prazo legal (art. 1.010,§ 

1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001788-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEUZA LOURENCO DA SILVA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução pela segunda vez das correspondências 

encaminhadas para citação da requerida, com a informação da ECT de 

que os destinatários estavam ausentes 3 vezes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003625-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR SOARES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003625-43.2017.8.11.0003 AUTOR: LINDOMAR 

SOARES DE LIMA Advogado do(a) AUTOR: GILBERTO DE MORAES 

VIANA - MT19177/O RÉU: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA Advogado do(a) 

RÉU: FABIANO RODRIGUES COSTA - GO21529 Advogado do(a) RÉU: 

DECISÃO Vistos e examinados. Considerando que a requerida possui 

interesse na composição amigável entre as partes, conforme demonstrado 

na petição de id 9295268, designo audiência de conciliação para o dia 

16/05/2018, às 08h00min. Intimem-se as partes para que compareçam ao 

ato. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 850095 Nr: 11432-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA, SILVANA 

SILVESTRE DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 
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- OAB:6189/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido/ora apelado para no prazo, 

apresentar suas contrarrazões à apelação do autor de fls. 107/148.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 825664 Nr: 4898-11.2016.811.0003

 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): VALDINEI JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASQUALI PARISE E GASPARINI 

JUNIOR - OAB:4.752 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4898-11.2016.811.0003

 ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 RÉ: VALDINEI JOSE DA SILVA, brasileiro, portador do CPF n ° 

65097734149

CITANDO(A, S): VALDINEI JOSÉ DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/05/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 16.714,60

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: As partes firmaram um contrato de mútuo com 

alienação fiduciária n° 12018000172088 no valor de R$ 25.025,70, 

obrigando-se a restitui-la em 48 prestações mensais, vencendo a primeira 

no dia 17/10/2013, e a ultima aos 17/09/2017. O requerido ofereceu como 

garantia um veiculo de marca Volkswagem, modelo POLO SEDAN 1,6 8v 

(totalflex) 4p, ano de fabricação 2007, placa DWA 2019, chassi 

9BWJB09N98P019085. Diante do exposto requer a determinar a busca e 

apreensão, concedendo-lhe mandado liminar para esse efeito; requer 

ainda caso o réu não efetue o pagamento da integralidade da divida, 

consolidar-se à a propriedade e posse plena e exclusiva do bem ao 

patrimônio da autora, que poderá vende-lo independente de leilão, hasta 

publica, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.

DESPACHO: “Vistos e examinados. Ante a notória dificuldade em se 

encontrar a parte requerida para a citação pessoal, e tendo em conta que 

o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por edital a 

simples afirmação do autor acerca das hipóteses das circunstâncias 

autorizadoras da citação por edital, DEFIRO o pedido formulado às fls. 56. 

Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC. Não havendo resposta no prazo legal, 

fica decretada a revelia do requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e 

parágrafo único do Código de Processo Civil, nomeado curador especial 

ao revel citado por edital, na pessoa de um dos D. Defensores Públicos 

que atuam nesta Comarca. Intime-se da nomeação e para apresentar 

manifestação no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 17 de abril de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 413458 Nr: 9179-88.2008.811.0003

 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): M A WEBER CESCA, MARCOS WILSON 

RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146/O

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, se manifestar sobre 

petição de fl.204/207.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 739787 Nr: 1838-98.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINA PEREIRA DA SILVA ME, 

CARLOS FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1838-98.2014.811.0003

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO(A,S): HELLEN CRISTINA PEREIRA DA SILVA ME e CARLOS 

FERREIRA DA SILVA

CITANDO(A,S): HELLEN CRISTINA PERREIRA DA SILVA ME, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n° 11.198.255/0001-27

 CARLOS FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, vendedor, inscrito no 

CPF n ° 395.840.381-68

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/02/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 38.525,39

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O exequente é credor dos executados da 

importância atualizada de R$ 38.525,39, representada pelo instrumento 

particular de confissão de dividas e outras avenças n° 6299654, 

celebrado em 31/10/2012, pelo qual foi renegociada pelo valor de R$ 

29.600,00, a ser paga em 48 parcelas mensais e consecutivas no valor de 

R$ 878,21 vencendo a primeira em 10/12/2012, e da Nota Promissória dele 

decorrente, cuja obrigação é liquida, certa e exigível. Ante o exposto 

requer que sejam executados citados por meio de Oficial de Justiça para, 

em três dias, pagarem a importância de R$ 38.525,39, acrescidas de 

honorários advocatícios e custas processuais.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária digitei.

 Rondonópolis - MT, 18 de abril de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439756 Nr: 8423-11.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS GIACOMELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, MARIA 

ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN FORTES DE BARROS - 

OAB:7084/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A
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 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.: 437733 Nr: 6400-92.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL-1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO SILVA BROCUA, LUCIANE NEVES 

DA SILVA BROCUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:OAB/MS12178-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:5.871/MS, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte exequente para, que no prazo legal, informe o valor 

atualizado do débito.

Após, conclusos para análise do pedido de fls. 147. Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 787019 Nr: 9010-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 782599 Nr: 7249-88.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WI FASHION CONFECÇÕES LTDA ME, 

WANDER FONSECA DE MORAES, IEDA XAVIER DE SOUZA

 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: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126/MT

 Vistos e Examinados.

 Ante a renuncia ao mandato, intime-se a parte requerida para regularizar 

a representação processual, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 798754 Nr: 13810-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->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): WI FASHION CONFECÇÕES LTDA ME, 

WANDER FONSECA DE MORAES, IEDA XAVIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126/MT

 Vistos e Examinados.

 Ante a renuncia ao mandato, intime-se a parte requerida pessoalmente 

para regularizar a representação processual, no prazo legal.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 846775 Nr: 10440-10.2016.811.0003

 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: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO PAULO SCHLATTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - 

OAB:9982/MS, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

7129 - B

 Vistos e examinados.

Recebo o aditamento a inicial, feito às fls. 368/372, na forma do art. 303, 

§1, inciso I do CPC.

Considerando que já houve audiência de conciliação prejudicada pela 

ausência de ambas as partes (fls. 367) deixo de designar novo ato.

Cite-se o requerido para que, querendo, no prazo legal, ofereça 

contestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 437581 Nr: 6249-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

BRAZ CESCONETTO, LORENY GIOMBELLI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido/ora apelado para no prazo legal (art. 

1.010,§ 1º do CPC/2015), apresentar suas contrarrazões à apelação do 

autor de fls. 92/104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 416625 Nr: 12242-24.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SUELY ALVES DOS SANTOS, MARCOS 

ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN NEI PALAMONI, AILTON, OSVALDO 

FERNANDES SOBRINHO, VALDOMIRO, MARIA PEREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYSLLER WILLON SILVA - 

OAB:23307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo de legal requerer o que 

entender de direito, tendo em vista o decurso do prazo sem contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 721218 Nr: 2238-49.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NI CARNEIRO COMERCIO ME, NOEMIA IGNACIO 

CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:OAB SC 8927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) da parte autora para no prazo legal, 

requerer o que entender de direito, tendo em vista o decurso do prazo da 

suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 731759 Nr: 12086-60.2013.811.0003

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal manifestar sobre a 

contestaçãp de fls. 92/93.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 404710 Nr: 457-65.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLOMEU SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BENSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, CARLA LUIZA DE ARAÚJO LEMOS - 

OAB:OAB/RJ 122.249, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:44698

 CERTIFICO, conforme já certificado em fl. 334, que todos os valores 

vinculados aos autos foram devidamente liberados, não restando saldo 

nas subcontas. CERTIFICO ainda que, compulsando os autos, verifico a 

inexistência de alvará expedido para o Banco Bonsucesso, consoante se 

vê em fls.260, 261 e 319. Diante disso, procedo a intimação da parte 

executada para, no prazo de cinco dias, manifestar postulando o que 

entender de direito. Registro que decorrido o prazo sem manifestação, os 

autos serão devolvidos ao arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710093 Nr: 5044-91.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINA DA SILVA OCAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/9896

 INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo legal requerer o que 

entender de direito, tendo em vista a certidão de fls. 181.

 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:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal informa a agência e o 

endereço das Cooperativas de Créditos: SICREDI, SICCOOB E UNICRED.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 768211 Nr: 1370-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA, ONIVALDO GOMES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 Intimado para satisfazer o pagamento da obrigação, a parte executada 

quedou-se inerte (fls. 53 e 55). O exequente requereu a realização de 

penhora on line nas contas bancárias da executada, indicando o valor de 

R$86.590,68, conforme demonstrativo do débito de fls. 89. 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. 89). 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 liberadosConsigno que, não tendo 

advogado constituído nos autos, a parte executada afetada pela penhora 

deverá ser intimada pessoalmente, por via eletrônica ou por carta, 

direcionada ao endereço de citação ou ao último endereço informado nos 

autos.Caso a penhora seja NEGATIVA, 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.: 815331 Nr: 1339-46.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 Vistos examinados.

Defiro o pedido formulado pelo perito judicial, às fls. 2016, concedendo ao 

mesmo prazo suplementar de 30 dias para a entrega do laudo pericial.

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.: 701017 Nr: 8995-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BISPO EPP, EDSON BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimado para satisfazer o pagamento da obrigação, a parte executada 

quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 145. O exequente requereu a 

realização de penhora on line nas contas bancárias da executada (fls. 

164 e 167/169). Tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 
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financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do executado.Observe-se o 

valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; expeço ordem de 

bloqueio para a busca do valor de R$ 143.420,87. 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. 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.: 450537 Nr: 5717-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIDAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:MT/10133, CARMELI SCHIAVON - OAB:MT/11621-B, FLAVIA 

SANDRON TREVISOLLI - OAB:OAB/SP 247.438, ISABELA MARRAFON - 

OAB:8565/MT, JOAO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - 

OAB:154.384/SP, RONALDO RAYES - OAB:114.521 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:11002-B

 O exequente requereu a realização de penhora on line nas contas 

bancárias da executada (fls. 289/290). Tendo em conta que, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira” figura em primeiro lugar na ordem de 

preferência da penhora, nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o 

pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, existentes em nome do 

executado.Observe-se o valor indicado no demonstrativo de cálculo 

apresentado; expeço ordem de bloqueio para a busca do valor de R$ 

42.036,46. Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem 

de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da 

CNGC/MT.Determino que esta decisão permaneça sem publicidade, 

continuando os autos conclusos em gabinete, de forma a impossibilitar que 

a parte executada tenha ciência de seu conteúdo (art. 854 CPC e item 

2.19.1.3 e 2.19.8 da CNGC/MT).Com a vinda da resposta das instituições 

bancárias quanto à indisponibilidade dos valores almejados, 

providencie-se o desbloqueio de eventuais valores excessivos que 

tenham sido bloqueados e a transferência dos valores devidos para a 

conta única.Caso sejam penhorados valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, determino que 

sejam imediatamente liberados. Em seguida, sendo a PENHORA POSITIVA 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado para eventual 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do art. 

854, §3º do CPC, contados a partir da data da intimação realizada pela 

secretaria.Consigno que, não tendo advogado constituído nos autos, a 

parte executada afetada pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, 

por via eletrônica ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou ao 

último endereço informado nos autos.Sendo a penhora negativa, intime-se 

a parte exequente para que, no prazo legal, dê prosseguimento ao 

feito.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 388631 Nr: 2283-63.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BENEDITO FAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR MROZINSKI, EVANILDE BEATRIZ 

MROZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimado para satisfazer o pagamento da obrigação, a parte executada 

quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 218. O exequente requereu a 

realização de penhora on line nas contas bancárias da 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).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, fica desde já deferida 

a busca de bens, junto ao Sistema RENAJUD e INFOJUD (fls. 280). 

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 Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 320120 Nr: 7325-35.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM MARIO TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES DANILO LOPES 

LEITE - OAB:MT/ 5.270

 Vistos e Examinados.

 Tendo em vista a informação contida às fls. 561, intime-se a parte 

executada para retirar o veículo do pátio da Polícia Rodoviária Federal, no 

prazo de 48 horas, observando-se o of. 192/2017/DEL01-BA/SRPRF-BA, 

que deverá acompanhar a referida intimação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 887493 Nr: 801-94.2018.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON GLUECK ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, 

JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 A presente impugnação de crédito é intempestiva, conforme certificado 

nos autos.

 Porém a doutrina e jurisprudência entendem que tal fato não impede a 

apreciação da impugnação.

 Fábio Ulhoa Coelho, em comentário ao art. 10 da NLF, leciona:

 “Por medida de isonomia, deve-se aplicar o disposto no artigo aqui 
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comentado também para o caso de divergência. Em outros termos, não se 

pode rejeitar a divergência retardatária, porque isso significaria tratar de 

forma discriminatória o credor que foi incorretamente mencionado na 

relação e o omitido. Se admitida a declaração retardatária em favor desse 

último, não cabe negar-se a apresentação da divergência extemporânea 

em favor do, primeiro. Não há fundamento para a discriminação. A 

interpretação do art. 10 da LF conforme a Constituição impõe, a partir do 

princípio constitucional da igualdade, a conclusão pela admissão da 

divergência retardatária”. (COELHO, Fábio Ulhoa . Comentários á nova lei 

de falências e recuperação de empresas . São Paulo: Saraiva, 2007.)

Diante do exposto, recebo a impugnação, determinando que a mesma 

prossiga nos moldes do procedimento da habilitação de crédito 

retardatária.

 Proceda-se a intimação da recuperanda, para que se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Após a manifestação da recuperanda, dê-se do feito ao Administrador 

Judicial, para que também manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Como ensina Paulo Todelo, “Nos casos de impugnação de crédito, o 

administrador judicial será intimado pelo Juiz a emitir parecer, devendo 

juntar à sua manifestação laudo elaborado por profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações sobre o crédito, 

contidas nos livros e documentos do devedor”. (TOLEDO, Paulo F.C.Salles. 

Comentários á lei de recuperação de empresas e falências, São Paulo: 

Saraiva, 2005).

Em seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão.

 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.: 887492 Nr: 800-12.2018.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO CARLOS KNORR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 A presente impugnação de crédito é intempestiva, conforme certificado 

nos autos.

 Porém a doutrina e jurisprudência entendem que tal fato não impede a 

apreciação da impugnação.

 Fábio Ulhoa Coelho, em comentário ao art. 10 da NLF, leciona:

 “Por medida de isonomia, deve-se aplicar o disposto no artigo aqui 

comentado também para o caso de divergência. Em outros termos, não se 

pode rejeitar a divergência retardatária, porque isso significaria tratar de 

forma discriminatória o credor que foi incorretamente mencionado na 

relação e o omitido. Se admitida a declaração retardatária em favor desse 

último, não cabe negar-se a apresentação da divergência extemporânea 

em favor do, primeiro. Não há fundamento para a discriminação. A 

interpretação do art. 10 da LF conforme a Constituição impõe, a partir do 

princípio constitucional da igualdade, a conclusão pela admissão da 

divergência retardatária”. (COELHO, Fábio Ulhoa . Comentários á nova lei 

de falências e recuperação de empresas . São Paulo: Saraiva, 2007.)

Diante do exposto, recebo a impugnação, determinando que a mesma 

prossiga nos moldes do procedimento da habilitação de crédito 

retardatária.

 Proceda-se a intimação da recuperanda, para que se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Após a manifestação da recuperanda, dê-se do feito ao Administrador 

Judicial, para que também manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Como ensina Paulo Todelo, “Nos casos de impugnação de crédito, o 

administrador judicial será intimado pelo Juiz a emitir parecer, devendo 

juntar à sua manifestação laudo elaborado por profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações sobre o crédito, 

contidas nos livros e documentos do devedor”. (TOLEDO, Paulo F.C.Salles. 

Comentários á lei de recuperação de empresas e falências, São Paulo: 

Saraiva, 2005).

Em seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 800486 Nr: 16865-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, EMILIA CARLOTA G VIELA - OAB:OBA/MT 13206

 Vistos e examinados.

 Face a nítida presença de interesse público no processo principal, dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca da presente impugnação.

 Após a manifestação ministerial, tornem conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 759332 Nr: 12963-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIMAR FELTRIN CAMPOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Face a nítida presença de interesse público no processo principal, dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca da presente impugnação.

 Após a manifestação ministerial, tornem conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 761723 Nr: 14372-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALECIO DE MORAIS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCS FOSFATOS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DE SIQUEIRA LIMA - 

OAB:OAB/SP 56.710, Bruno Ceren Lima - OAB:305008/SP, FLAVIO 

MULLER - OAB:MT/5841

 É o que merece relato. Converto o julgamento em diligência. Analisando o 

caso em apreço, verifico a existência de arguição de fraude à 

execução.Verifico, outrossim, a alegação de que EUGENIO PIRES TERRA 

agiu de má-fé ao realizar a permuta dos bens em 30 de agosto de 2011, 

conforme se vê às fls. 48, uma vez que tinha pleno conhecimento da ação 

de execução que tramitava contra sua pessoa ( apenso 329799). Há 

alegação também de conluio de fraude, conforme se vê às fls. 58. Desse 

modo, oportunizo manifestação de EUGENIO PIRES TERRA, executado na 

ação executiva, em atenção ao princípio da ampla defesa, no prazo legal. 

Acerca do caso em tela, segue a orientação jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. No caso em 

exame, o polo passivo dos embargos de terceiro devem abranger não 
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somente o exequente - em favor de quem foi realizada a constrição -, mas 

também a parte executada, cuja sentença gera reflexos em razão da 

alegação da embargante de ser proprietária do bem em condomínio com a 

executada. Necessária a regularização do polo passivo, que não pode ser 

sanada na esfera recursal. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA 

DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70047107834, Vigésima Câmara Cível, Tribunal..(TJ-RS - AC: 

70047107834 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 

08/08/2012, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 17/08/2012)Em relação aos imóveis objeto dos embargos, intime-se 

o embargante, terceiro adquirente, para provar que adotou as medidas 

necessárias para a aquisição, como dispõe o art. 792, §2º do CPC/2015, 

tudo no prazo legal. Com a vinda da manifestação, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 894350 Nr: 3260-69.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO LODI, LUCIANA LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, cumpra-se servindo a cópia como 

mandado. Caso verifique ausência de qualquer documento, solicite-se 

atraves de oficio ou intimação. Com o cumprimento, devolva-se à comarca 

Deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 894350 Nr: 3260-69.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO LODI, LUCIANA LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça. 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003974-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO)

AURILENE SOUSA CARMO OAB - MT16682 (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003974-46.2017.8.11.0003 AUTOR: SEVERINO LIMA DE 

OLIVEIRA Advogados do(a) AUTOR: JUSCIELE MORETTI DE MELO - 

MT0018451A, AURILENE SOUSA CARMO - MT16682 RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: 

FERNANDO CESAR ZANDONADI - MT0005736A 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: 1003241-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BEZERRA MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003241-80.2017.8.11.0003 AUTOR: TIAGO BEZERRA 

MACHADO Advogado do(a) AUTOR: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - MT17225/B-B RÉU: KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Advogado do(a) RÉU: FABIANO RODRIGUES COSTA 

- GO21529 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 
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provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002744-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO RIBEIRO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002744-03.2016.8.11.0003 REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A Advogado do(a) REQUERENTE: PLUMA NATIVA 

TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - SP265023-O REQUERIDO: ALDO 

RIBEIRO DE JESUS Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos 

documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifico 

que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, através 

do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial; Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: O devedor, por ocasião do cumprimento 

do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os 

benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor 

fornecer os meios de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000288-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ESCOSSIO DUMONT NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000288-46.2017.8.11.0003 AUTOR: JOSE ESCOSSIO 

DUMONT NETO Advogado do(a) AUTOR: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - MT21784/O RÉU: DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL SA. 

Advogado do(a) RÉU: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - MT0017603S 

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 
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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: 1000088-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENI DURAES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUROSINA DA CONCEICAO LIMA SOARES OAB - MT19173/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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000088-39.2017.8.11.0003 REQUERENTE: JOVENI 

DURAES DE ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: LUZIA EUROSINA 

DA CONCEICAO LIMA SOARES - MT19173/O REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: 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, 

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: 1009412-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MEAZZA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009412-53.2017.8.11.0003 AUTOR: SOLANGE 

MEAZZA RIBEIRO Advogado do(a) AUTOR: RENATO SAITO - 

MT0013392A RÉU: BANCO PAN S.A. Advogado do(a) RÉU: EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - MT0013431A-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 
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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: 1010236-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MARIA DA SILVA SOUZA (AUTOR)

BRAULIO BALBINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010236-12.2017.8.11.0003 AUTOR: BRAULIO BALBINO 

DE SOUZA, CRISTINA MARIA DA SILVA SOUZA Advogado do(a) AUTOR: 

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - MT0007666S-O 

Advogado do(a) AUTOR: ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA - MT0007666S-O RÉU: CAROLINA MINERADORA E 

TRANSPORTADORA LTDA - EPP Advogado do(a) RÉU: PATRICIA 

CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - MT0013739A 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: 1006371-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: VALMIR VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO 

Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC) razão pela qual a recebo. Não há pedido de tutela 

provisória. Designo Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 

17/05/2018, às 11hrs. 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 auto composição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002302-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENBERG RODRIGUES PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002302-66.2018.8.11.0003 REQUERENTE: AYMORE 

Advogado do(a) REQUERENTE: JAMIL ALVES DE SOUZA - MT0012880A 

REQUERIDO: ROSENBERG RODRIGUES PINHEIRO Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Em análise ao sistema 

RENAJUD restou verificado por este juízo que o veículo objeto da lide 

encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à lide. Assim, 

intime-se a parte autora para que , no prazo legal, emende/esclareça a 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002332-04.2018.8.11.0003

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:

FERNANDO LIMA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002332-04.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MT0016168S REQUERIDO: FERNANDO LIMA 

ALVES Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde pleiteia-se a 

concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da 

análise dos documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de 

liminar deve ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da 

parte requerida e a sua devida notificação. Isto posto, CONCEDO A 

LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão descrito na inicial; 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos 

do representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: O devedor, por ocasião do cumprimento 

do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os 

benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor 

fornecer os meios de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000481-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR INOCENCIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Por serem tempestivos, recebo os embargos de 

declaração e determino a intimação da parte contrária para que, querendo, 

manifeste-se no prazo do artigo 1.023, §2º, do CPC. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002518-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SEMENTINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002518-27.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A Advogado do(a) REQUERENTE: JAMIL ALVES DE SOUZA 

- MT0012880A REQUERIDO: DOUGLAS SEMENTINO DOS SANTOS 

Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do 

pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos 

documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve 

ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida 

e a sua devida notificação, através do protesto por edital. Isto posto, 

CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão 

descrito na inicial; Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e 

depositá-lo em mãos do representante legal do Requerente, ou de quem 

este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, 

cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca 

e apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD: O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a 

inserção do mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a 

vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual 

deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer 

purgação da mora, se lhe aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, o requerido 

deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida, efetuando 

depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as 

vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da 

ação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, 

com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o 

autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002643-92.2018.8.11.0003

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:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002643-92.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) 

REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - TO0004928S-A 

REQUERIDO: WAYSON WENNER VIEIRA VIANA Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para 

que esclareça quanto ao veículo indicado na exordial, cujo placa 

OBB3101, pertence a terceiro e não se enquadra na descrição do mesmo. 

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:
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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. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o 

com os devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos 

autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que 

restou comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação. 

Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando a busca e 

apreensão descrito na inicial; Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o 

encontre e depositá-lo em mãos do representante legal do Requerente, ou 

de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão 

judicial, cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca 

e apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD: O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a 

inserção do mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a 

vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual 

deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer 

purgação da mora, se lhe aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, o requerido 

deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida, efetuando 

depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as 

vincendas. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, 

podendo o autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000259-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000259-59.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. Advogados do(a) REQUERENTE: WILLIAN HIDEKI 

YAMAMURA - MT17564/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

MT4482/O, MARCELO BRASIL SALIBA - MT0011546S REQUERIDO: 

MARISA DE SANTANA Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos 

documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifico 

que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação. Isto 

posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão 

descrito na inicial; Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e 

depositá-lo em mãos do representante legal do Requerente, ou de quem 

este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, 

cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca 

e apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD: O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a 

inserção do mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a 

vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual 

deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer 

purgação da mora, se lhe aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, o requerido 

deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida, efetuando 

depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as 

vincendas. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, 

podendo o autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002036-79.2018.8.11.0003

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:

ANA CAROLINA CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002036-79.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP0192649A REQUERIDO: ANA 

CAROLINA CESAR DA SILVA Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO 

Vistos e examinados. Intime-se o banco autor para que emende a inicial 

trazendo ao feito as folhas iniciais do contrato origem de dívida, uma vez 

que ao id.12386730, estas não foram juntadas. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004087-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOACIR PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Retorno os autos à secretaria para o cumprimento 

da deliberação retro. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001946-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSNILDO MACIEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001946-71.2018.8.11.0003 AUTOR: OSNILDO MACIEL 

DOS SANTOS Advogado do(a) AUTOR: DAVID ALVES DOS SANTOS - 

MT23128/O RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado do(a) RÉU: 

DECISÃO Vistos e examinados. Defiro o pedido de assistência judiciária 
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gratuita. Cuida-se de petição inicial de Liquidação de Sentença proposta 

por AUTOR: OSNILDO MACIEL DOS SANTOS em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora requer a liquidação 

de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree 

no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, 

para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de sentença. 

Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicita dos 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524 §4º e 5º , do CPC/2015. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000469-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA NUNES CAVALCANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000469-13 .2018 .8 .11 .0003  REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDIR BRAGA JUNIOR - MT0004735A REQUERIDO: EDINEIA NUNES 

CAVALCANTE Advogado do(a) REQUERIDO: 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/Mediação para o dia 17/05/2018, às 

09h00min. A audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara 

Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002279-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDISON RAMOS MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002279-23.2018.8.11.0003 AUTOR: CLEUDISON 

RAMOS MOURA Advogado do(a) AUTOR: WILSON MOLINA PORTO - 

MT0012790S-A RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os 

benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela provisória. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar 

o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade 

ao andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo 

reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002286-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAYRA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002286-15.2018.8.11.0003 REQUERENTE: JAYRA 

SANTOS DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: NICHOLAS ANDRE 

FERREIRA MARTINS - MT16865/O-O REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. 

Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de petição 

inicial de Liquidação de Sentença proposta por REQUERENTE: JAYRA 

SANTOS DE OLIVEIRA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No 
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presente caso, a parte autora requer a liquidação de sentença em face da 

empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, proferida no 

Estado do Acre e alcançando todos os consumidores brasileiros que se 

sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os 

consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no negócio 

(valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a título de 

lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da sentença 

proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente 

liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença 

condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo 

procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da 

sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002297-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MACHADO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATALAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002297-44.2018.8.11.0003 AUTOR: ANTONIO 

MACHADO DOS SANTOS Advogado do(a) AUTOR: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - MT18261/O RÉU: CATALAO CONSTRUCOES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Advogado do(a) RÉU: DECISÃO 

Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediação para o dia 17/05/2018, às 10h30. A audiência será 

realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da 

Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002325-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002325-12.2018.8.11.0003 AUTOR: ELIANE 

APARECIDA DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os 

benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela provisória. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar 

o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade 

ao andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo 

reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002341-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO NASCIMENTO LIMA OAB - MS12486 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FARAH (EXECUTADO)

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO (EXECUTADO)

SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002341-63.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: ROBERTO 

MARSOLA FARIA DA COSTA Advogado do(a) EXEQUENTE: THIAGO 

NASCIMENTO LIMA - MS12486 EXECUTADO: LUTFI MIKHAEL FARAH 

NETO, ELIAS FARAH, SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH 

Advogado do(a) EXECUTADO: Advogado do(a) EXECUTADO: Advogado 

do(a) EXECUTADO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. O 

exequente, ao propor a execução, observou as determinações do artigo 
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798 do CPC, estando a peça instruída com o título executivo extrajudicial e 

o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, 

além de terem sido indicados os nomes completos do exequente e do 

executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. De outra banda, o 

demonstrativo do débito contém os requisitos do §único do artigo 798, a 

saber: o índice de correção monetária adotado; a taxa de juros aplicada; 

os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da 

taxa de juros utilizados; a periodicidade da capitalização dos juros; e a 

especificação de desconto obrigatório realizado. Assim, RECEBO A 

PETIÇÃO INICIAL e, nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), a serem pagos pelo 

executado. Em conformidade com o disposto no §1°, consigno que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Em obediência ao 

disposto no art. 829 do CPC, DETERMINO a citação do executado para 

pagar a dívida, custas e despesas processais, além de honorários 

advocatícios, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. Caso os 

executados possuam cadastro, na forma do art. 246, V, e art. 6º e 9º da 

lei 11.419/2006, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Determino que, no mandado de citação conste também a ordem 

para penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (§1º). Observando que, a penhora 

deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente (§2º). Segundo o 

artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§ 1°). Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3°). Por fim, registro que, 

independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, ambos do CPC. E, 

expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002527-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IARA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A C CAVALCANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002527-86.2018.8.11.0003 REQUERENTE: IARA CRUZ 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA 

JUNIOR - MT16330/O REQUERIDO: A C CAVALCANTE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO - ME Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e 

examinados. Cumpra-se servindo a deprecata como mandado. Após o 

devido cumprimento, devolva-se ao juízo deprecante, com as devidas 

baixas. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002344-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO ANTONIO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO)

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M L TECIDOS LTDA - EPP (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002344-18.2018.8.11.0003 AUTOR: VALERIO ANTONIO 

ALVES Advogados do(a) AUTOR: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

MT6541/O, ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - MT0009496A RÉU: M L 

TECIDOS LTDA - EPP, BANCO DO BRASIL S.A Advogado do(a) RÉU: 

Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os 

benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de 

tutela provisória. Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 

23/05/2018, às 11h00. A audiência será realizada na Sala de Audiência da 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002352-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ PESCE (AUTOR)

MARCIO ROBERTO PESCE (AUTOR)

EDNA GONCALVES VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE GONCALVES VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002344-18.2018.8.11.0003 AUTOR: VALERIO ANTONIO 

ALVES Advogados do(a) AUTOR: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

MT6541/O, ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - MT0009496A RÉU: M L 

TECIDOS LTDA - EPP, BANCO DO BRASIL S.A Advogado do(a) RÉU: 

Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro aos autores 

os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de 

tutela provisória. Designo Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 

24/05/2018, às 08h00. 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 §§, 
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contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002368-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MELO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002368-46.2018.8.11.0003 AUTOR: ADRIANO MELO DA 

SILVA Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Advogado do(a) 

RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela provisória. 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo reúne os processo 

desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a parte Ré para 

contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002406-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO)

BRUNA KATHARINE MAGGIONI OAB - MT24125/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002406-58.2018.8.11.0003 REQUERENTE: SUPERFRIGO 

INDUSTRIA E COMERCIO SA Advogados do(a) REQUERENTE: APERLINO 

LOUREIRO NETO - MT0015612A-O, BRUNA KATHARINE MAGGIONI - 

MT24125/O REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: 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 24/05/2018, às 

10h00min. A audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara 

Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002451-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA MULLER GONCALVES VICENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA SCHROEDER (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002451-62.2018.8.11.0003 AUTOR: TATIANA MULLER 

GONCALVES VICENTE Advogado do(a) AUTOR: ARIOSVALDEZ 

RODRIGUES DE LIMA - MT0017088A-O RÉU: VERA LUCIA SCHROEDER 

Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os 

benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de 

tutela provisória. Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 

24/05/2018, às 10h30min. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 301 de 517



conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002499-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001/O-O (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT0007216A (ADVOGADO)

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRASSOL REFLORESTADORA LTDA (REQUERIDO)

ERICK FERNANDO GUILHERME NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

FRANCIELLY CARLA DE PONTES CAUDURO OAB - SC34225 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLEIDE DE SOUZA (TESTEMUNHA)

JOSE VICENTE DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

CLAUDINEI JORGE DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002499-21.2018.8.11.0003 REQUERENTE: CLAUDECIR 

FERREIRA DE SOUZA Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE ZORTEA 

ANTUNES - MT17001/O-O, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

MT0011405A, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - MT0007216A 

REQUERIDO: ERICK FERNANDO GUILHERME NOGUEIRA, GIRASSOL 

REFLORESTADORA LTDA Advogado do(a) REQUERIDO: FRANCIELLY 

CARLA DE PONTES CAUDURO - SC34225 Advogado do(a) REQUERIDO: 

EDIR BRAGA JUNIOR - MT0004735A DECISÃO Vistos e examinados. 

Designo audiência para o dia 21 de junho de 2018, às 14h00min. Intime-se. 

Oficie-se ao juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1002399-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CARVALHO MONTEIRO (REQUERENTE)

RENATA CAPOTE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(REQUERIDO)

OLINDA ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002399-66.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ERICA 

CARVALHO MONTEIRO, RENATA CAPOTE DE CARVALHO Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - MT13444/O-O 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - 

MT13444/O-O REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO 

RESIDENCIAL ACACIAS, OLINDA ALVES DE SOUZA Advogado do(a) 

REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: 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 24/05/2018, às 

11h00min. A audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara 

Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002529-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA RAMOS SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002529-56.2018.8.11.0003 REQUERENTE: JEOVA 

RAMOS SODRE Advogado do(a) REQUERENTE: LAURA ARAUJO DA 

SILVA - MT15566 REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao 

autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) Não 

há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 25/05/2018, às 08h00min. 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 
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interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002544-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIO CASTRO E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSANO MARCONDES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002544-25.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: SILVERIO 

CASTRO E SILVA Advogados do(a) EXEQUENTE: RUBSON PEREIRA 

GUIMARAES - MT18839/O, JUCELINO BARRETO MONTEIRO - MT3764/O 

EXECUTADO: ROSSANO MARCONDES BARBOSA Advogado do(a) 

EXECUTADO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. O exequente, ao propor a 

execução, observou as determinações do artigo 798 do CPC, estando a 

peça instruída com o título executivo extrajudicial e o demonstrativo do 

débito atualizado até a data de propositura da ação, além de terem sido 

indicados os nomes completos do exequente e do executado e seus 

números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica. De outra banda, o demonstrativo do débito 

contém os requisitos do §único do artigo 798, a saber: o índice de 

correção monetária adotado; a taxa de juros aplicada; os termos inicial e 

final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros 

utilizados; a periodicidade da capitalização dos juros; e a especificação de 

desconto obrigatório realizado. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e, nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), a serem pagos pelo executado. Em conformidade 

com o disposto no §1°, consigno que, no caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Em obediência ao disposto no art. 829 do CPC, DETERMINO a 

citação do executado para pagar a dívida, custas e despesas processais, 

além de honorários advocatícios, no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação. Caso os executados possuam cadastro, na forma do art. 246, V, 

e art. 6º e 9º da lei 11.419/2006, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. Determino que, no mandado de citação 

conste também a ordem para penhora e a avaliação, a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (§1º). 

Observando que, a penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo 

exequente (§2º). Segundo o artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos 

e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (§ 1°). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (§ 3°). Por fim, registro que, 

independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, ambos do CPC. E, 

expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1007037-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CORREA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007037-79.2017.8.11.0003 REQUERENTE: FABIANO 

CORREA RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: EDIR BRAGA 

JUNIOR - MT0004735A REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de 

petição inicial de Liquidação de Sentença proposta por REQUERENTE: 

FABIANO CORREA RODRIGUES em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA. No presente caso, a parte autora requer a liquidação de sentença 

em face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, 

proferida no Estado do Acre e alcançando todos os consumidores 

brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, 

para que os consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no 

negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a 

título de lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da 

sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, 

a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, 

do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a 

sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo 

procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da 

sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1007235-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007235-19.2017.8.11.0003 REQUERENTE: EDSON 
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GONCALVES Advogado do(a) REQUERENTE: EDIR BRAGA JUNIOR - 

MT0004735A REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de petição inicial de Liquidação de 

Sentença proposta por REQUERENTE: EDSON GONCALVES em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora requer a 

liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a 

Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, 

para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de sentença. 

Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicita dos 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524 §4º e 5º , do CPC/2015. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1007391-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAILTON MONTEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007391-07.2017.8.11.0003 REQUERENTE: FRANCISCO 

ARAILTON MONTEIRO FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: EDIR 

BRAGA JUNIOR - MT0004735A REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Concedo ao 

autor os benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de petição inicial de 

Liquidação de Sentença proposta por REQUERENTE: FRANCISCO 

ARAILTON MONTEIRO FERREIRA em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA. No presente caso, a parte autora requer a liquidação de sentença 

em face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, 

proferida no Estado do Acre e alcançando todos os consumidores 

brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, 

para que os consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no 

negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a 

título de lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da 

sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, 

a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, 

do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a 

sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo 

procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da 

sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1007035-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007035-12.2017.8.11.0003 REQUERENTE: CELIA 

REGINA TEIXEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: EDIR BRAGA JUNIOR - 

MT0004735A REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de petição inicial de Liquidação de 

Sentença proposta por REQUERENTE: CELIA REGINA TEIXEIRA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora requer a 

liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a 

Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 
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juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, 

para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de sentença. 

Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicita dos 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524 §4º e 5º , do CPC/2015. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002374-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THATELY DANIELY ALVES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002374-53.2018.8.11.0003 AUTOR: THATELY DANIELY 

ALVES MOREIRA Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os 

benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela provisória. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar 

o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade 

ao andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo 

reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002552-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002552-02.2018.8.11.0003 AUTOR: VANILDE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os 

benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela provisória. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar 

o rito processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade 

ao andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo 

reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006835-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ROSSONI REBONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006835-05.2017.8.11.0003 REQUERENTE: JAIR 

ROSSONI REBONATO Advogado do(a) REQUERENTE: EDIR BRAGA 

JUNIOR - MT0004735A REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DESPACHO Vistos e examinados. Concedo 

ao autor os benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de petição inicial de 

Liquidação de Sentença proposta por REQUERENTE: JAIR ROSSONI 

REBONATO em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, 

a parte autora requer a liquidação de sentença em face da empresa 

Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, proferida no Estado do 

Acre e alcançando todos os consumidores brasileiros que se sentem 

prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os consumidores 

possam recuperar os valores que aplicaram no negócio (valor investido, 

com o abatimento de qualquer valor percebido a título de lucro), é 

necessário que cada um promova a liquidação da sentença proferida, 

comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente liquidação 

de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”. Assim, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da sentença 

atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007972-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR MARINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FREITAS DE AQUINO OAB - MT21706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):
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RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007972-22.2017.8.11.0003 AUTOR: ROSEMAR 

MARINHO Advogado do(a) AUTOR: ELISANGELA FREITAS DE AQUINO - 

MT21706/O RÉU: UNIC EDUCACIONAL LTDA Advogado do(a) RÉU: 

DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça 

Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) 

e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. Designo 

Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 28/05/2018, às 14hrs. A 

audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários; 

consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002594-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE COELHO VASTOR (AUTOR)

JOSE ALBERTO CLAUDINO DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002594-51.2018.8.11.0003 AUTOR: THAISE COELHO 

VASTOR, JOSE ALBERTO CLAUDINO DE ASSIS Advogado do(a) AUTOR: 

DANILO RODRIGUES DE SOUZA - MT24727/O Advogado do(a) AUTOR: 

DANILO RODRIGUES DE SOUZA - MT24727/O RÉU: TRANSPORTES 

COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA Advogado do(a) RÉU: DECISÃO 

Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediação para o dia 28/05/2018, às 09h00min. A audiência 

será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002634-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002634-33.2018.8.11.0003 AUTOR: ADRIA DAELLI 

ALVES ACOSTA Advogado do(a) AUTOR: RENATO OCAMPOS CARDOSO 

- MT11878/A RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Advogado 

do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios 

da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela provisória. 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo reúne os processo 

desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a parte Ré para 

contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002665-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CONCEICAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002665-53.2018.8.11.0003 REQUERENTE: CLARICE 

CONCEICAO DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: NICHOLAS 

ANDRE FERREIRA MARTINS - MT16865/O-O REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Advogado do(a) REQUERIDO: DESPACHO Vistos e 

examinados. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Cuida-se 

de petição inicial de Liquidação de Sentença proposta por REQUERENTE: 

CLARICE CONCEICAO DE OLIVEIRA em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA. No presente caso, a parte autora requer a liquidação de sentença 
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em face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, 

proferida no Estado do Acre e alcançando todos os consumidores 

brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, 

para que os consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no 

negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a 

título de lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da 

sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, 

a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, 

do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a 

sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo 

procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da 

sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002672-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOS SANTOS CECILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002672-45.2018.8.11.0003 REQUERENTE: JORGE DOS 

SANTOS CECILIO Advogado do(a) REQUERENTE: NICHOLAS ANDRE 

FERREIRA MARTINS - MT16865/O-O REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Advogado do(a) REQUERIDO: DESPACHO Vistos e examinados. 

Cuida-se de petição inicial de Liquidação de Sentença proposta por 

REQUERENTE: JORGE DOS SANTOS CECILIO em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora requer a liquidação 

de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree 

no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, 

para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de sentença. 

Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicita dos 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524 §4º e 5º , do CPC/2015. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002684-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN PABLO CORREA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002684-59.2018.8.11.0003 AUTOR: LUAN PABLO 

CORREA SANTOS Advogado do(a) AUTOR: DIEGO CARVALHO ALVES - 

MT19750/O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro 

ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos 

da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não 

há pedido de tutela provisória. Diante das especificidades da causa, de 

modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando empreender 

mais celeridade ao andamento processual, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação, tendo em vista que 

este juízo reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. 

Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002742-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELIGTON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002742-62.2018.8.11.0003 REQUERENTE: WELIGTON 

DA SILVA SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: NICHOLAS ANDRE 

FERREIRA MARTINS - MT16865/O-O REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Advogado do(a) REQUERIDO: DESPACHO Vistos e examinados. 
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Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de petição 

inicial de Liquidação de Sentença proposta por REQUERENTE: WELIGTON 

DA SILVA SANTOS em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No 

presente caso, a parte autora requer a liquidação de sentença em face da 

empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, proferida no 

Estado do Acre e alcançando todos os consumidores brasileiros que se 

sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os 

consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no negócio 

(valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a título de 

lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da sentença 

proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente 

liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença 

condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo 

procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da 

sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002760-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON PIMENTEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002760-83.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ALYSSON 

PIMENTEL DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: NICHOLAS ANDRE 

FERREIRA MARTINS - MT16865/O-O REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Advogado do(a) REQUERIDO: DESPACHO Vistos e examinados. 

Cuida-se de petição inicial de Liquidação de Sentença proposta por 

REQUERENTE: ALYSSON PIMENTEL DA SILVA em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora requer a liquidação 

de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree 

no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, 

para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de sentença. 

Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicita dos 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524 §4º e 5º , do CPC/2015. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001266-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001266-86.2018.8.11.0003 AUTOR: RODORAPIDO 

TRANSPORTES LTDA Advogados do(a) AUTOR: BRUNO GARCIA PERES - 

MT0014280A-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - MT0012093A-B, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - MT0011858S RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e 

examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediação para o dia 29/05/2018, às 08h00min. 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 
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homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002769-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002769-45.2018.8.11.0003 AUTOR: ADRIANA 

FERREIRA DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: NILSON NOVAES PORTO - 

MT20487/O RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado do(a) 

RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. 

Designo Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 29/05/2018, às 

08h30min. A audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara 

Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002783-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E 

PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002783-29.2018.8.11.0003 AUTOR: JORDAO 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME Advogado do(a) AUTOR: 

EDSON RITTER - MT0015465A-O RÉU: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 

TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE 

GOIAS Advogado do(a) RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. A parte 

autora formulou requerimento de concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Contudo, não juntou ao feito documento algum que pudesse 

comprovar a situação de miserabilidade invocada. Deste modo, determino 

a sua intimação para que, no prazo legal e sob as penas da lei, apresente 

documentos que comprovem a pobreza alegada ou o recolhimento das 

custas devidas. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO 

LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO 

DE POBREZA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não trouxe documento apto a 

demonstrar a alegada hipossuficiência, o indeferimento da justiça gratuita 

é medida que se impõe, cabendo ao interessado o pagamento das custas 

processuais no prazo determinado”. (AI 54216/2016, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, 

Publicado no DJE 31/08/2016). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE INDEFERE JUSTIÇA 

GRATUITA – INTELIGÊNCIA DO INCISO LXXIV, ART. 5º CF – DECISÃO 

MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A COMPROVAR O ESTADO DE 

MISERABILIDADE ALEGADO - RECURSO DESPROVIDO. “Ausentes às 

provas reais da necessidade do benefício pleiteado que convençam o 

julgador para o deferimento do benefício da justiça gratuita, o 

indeferimento é a medida adequada, nos termos do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal (o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos).” (Ap 

68257/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014)”. (Ap 

136699/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016). 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003236-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE GOMES PAULINO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003236-58.2017.8.11.0003 AUTOR: NEIDE GOMES 

PAULINO PEREIRA Advogado do(a) AUTOR: JOSENILDO SANTOS 

RODRIGUES - MT22474/O RÉU: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Advogado do(a) RÉU: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - MT0009708S DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 
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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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010333-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS GALVAO MACHADO OAB - MT0018167A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1010333-12.2017.8.11.0003 Autor: 

AUTOR: VALTEIR DE SOUZA OLIVEIRA Réu: RÉU: MASTER 

CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA SENTENÇA Vistos e examinados. 

Homologo por sentença, e para que todos os efeitos legais surtam, o 

acordo realizado entre as partes na Audiência de Conciliação conforme o 

termo vinculado ao processo ao id. 12675243. E, por conseguinte, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito. Cada parte arcará com os 

honorários contratados de seus advogados, sem honorários de 

sucumbência, e com as despesas processuais que tiverem sido 

adiantadas para a prática de atos de seu interesse, dispensado o 

pagamento de custas processuais remanescentes (artigo 90, § 3º, do 

CPC). Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, 

incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o 

arquivamento deste processo digital, sem prejuízo do desarquivamento 

caso precise ser iniciado cumprimento de sentença. Registre-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000658-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA BARBIERI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1000658-25.2017.8.11.0003 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT RÉU: 

SANDRA BARBIERI SENTENÇA Vistos e examinados. COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICREDI ingressou com a presente AÇÃO DE COBRANÇA em 

face de SANDRA BARBIERI, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Relatou o autor, em breve resumo, que forneceu limite de crédito no total 

de R$ 20.000,00 à requerida através do cartão visa gold n. 4763 3190 

9272 3132. Informou que a ré utilizou parte do limite e não quitou os 

valores, perfazendo a dívida um montante de R$ 14.356,70. Requereu, 

pois, a condenação da ré ao pagamento da quantia mencionada. Com a 

inicial juntou documentos. A requerida foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, conforme certidão lançada ao id. 6088679. O 

autor manifestou-se pela decretação da revelia e julgamento antecipado 

da lide. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). O requerente ajuizou ação de 

cobrança para recebimento de quantia conforme faturas carreadas aos 

autos (id. 4747636) comprovando a existência da dívida e da 

inadimplência. De outra banda, a requerida, embora devidamente citada, 

permaneceu inerte. Assim, imperativa a aplicação dos efeitos da revelia, 

uma vez que a petição inicial está acompanhada de instrumento apto a 

fazer prova do ato (art. 345, inciso II, do CPC). Assim, considerando que o 

autor comprovou a existência do débito e a inadimplência da ré; e que 

esta, por sua vez, não apresentou qualquer fato que impedisse, 

modificasse ou até extinguisse o direito da parte autora, imperiosa a 

procedência da ação. Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO 

DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE - DÉBITO PENDENTE - ÔNUS DA 

PROVA. Comprovada a disponibilização e a utilização crédito, não 
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havendo prova do pagamento integral ou parcial da dívida, a ação de 

cobrança deve ser julgada procedente. Incumbe ao réu provar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

relativamente ao débito que lhe é imputado”. (TJ-MG - AC: 

10481100059593001 MG , Relator: José Flávio de Almeida, Data de 

Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/04/2015). Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

exordial, para CONDENAR a requerida ao pagamento do débito, no valor 

de R$14.356,70. O valor indicado na inicial deverá ser atualizado com 

correção monetária (INPC) desde o ingresso do feito e aplicados juros 

legais de 1% ao mês desde a citação. Condeno a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% 

sobre o valor da causa, devidamente atualizado. Sendo o condenado 

beneficiário da Justiça Gratuita, permaneço suspensa a exigibilidade, até a 

comprovação da mudança na condição de necessitado, com a 

possibilidade de a beneficiária satisfazer o pagamento sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, com prescrição da aludida obrigação 

após o período de cinco anos. Com o trânsito em julgado, após o 

cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005698-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRYSFRANCA TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005698-22.2016.8.11.0003 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: CRYSFRANCA TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME Vistos e 

examinados. BANCO DO BRASIL S.A ingressou com a presente Ação 

Monitória contra CRYSFRANCA TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME , 

devidamente qualificados, alegando, em síntese, que é credor da parte 

requerida, tendo asseverado que usou de todos os meios para 

recebimento do crédito, mas não obteve êxito, dando ensejo ao 

ajuizamento da presente monitória. Instrui seu pedido com os documentos; 

a inicial foi recebida; após regular citação, a ré não pagou a dívida e nem 

interpôs Embargos monitórios, sendo revel na presente ação. Ato 

contínuo, o autor requereu o julgamento da lide. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Considerando que a 

requerida foi devidamente citada e não apresentou contestação, com 

fulcro na certidão emitida pela Srª. Gestora, decreto a revelia da ré, o que 

induz aos efeitos do artigo 344 do CPC/2015, reputando-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor. Deste modo, passo a conhecer diretamente do 

pedido, na forma do artigo 355, II, do CPC/2015. Nesse sentido é a 

orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Colhe-se das provas dos autos que o autor é credor do 

requerida da importância de R$ 316.746,13 (valor demonstrado atualizado) 

oriundos do Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex, nº. 

242.305.750, de modo que deve ser condenado a cumprir a obrigação 

assumida, quitando seu débito. O deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC/2015. A ação monitória visa ao 

recebimento de certa quantia devida por outrem, a qual tem poder de 

conferir a tal documento, a executoriedade que outrora não possuía, 

podendo ser instruída por qualquer documento que revele a existência da 

obrigação. Destarte, pelo dispositivo processual, artigo 700, do Código de 

Processo Civil/2015, Verbis: “a ação monitória pode ser proposta por 

aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título 

executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento de 

quantia em dinheiro; II- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem 

móvel ou imóvel” (sic). No caso sub judice, foi determinada a citação e 

pagamento, no entanto, a requerida se quedou inerte a determinação 

judicial, onde sequer apresentou embargos à monitória. Portanto, tenho 

que a presente ação deve ser julgada procedente, pois, a requerida não 

se opôs a existência dos fatos, consequentemente deve ser aplicado os 

efeitos da revelia. Por consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

fundamento no que dispõe os artigos 487, I c/c 700 e seguintes, todos do 

Código de Processo Civil, e, vista de consequência constitui de pleno 

direito, como títulos executivos judiciais os documentos de fls. 22, 

devidamente atualizados. O valor indicado na inicial deverá ser atualizado 

com correção monetária (INPC) desde o ingresso do feito, aplicados juros 

legais de 1% ao mês desde a citação. Custas e honorários que fixo em 

15% sobre o valor da condenação a cargo do réu. Decorrido o prazo de 

recurso, certifique-se nos autos, e cumpra-se o disposto no art. 702, § 8º, 

do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005776-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANNE EMILIA BORGES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. LAYANNE EMILIA BORGES ingressou com 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. 

Conforme se extrai do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de 

sentença proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver 

necessidade de alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente 

a execução, a liquidação da sentença quando ilíquida, em autos 

apartados. A petição inicial foi recebida, com a determinação da citação da 

requerida. A requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora 

certificado o fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela 

procedência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada 

e não apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz 

aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 
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provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor de R$25.200,00 a ser atualizado na forma do item 

B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a planilha atualizada 

do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta precatória para que 

seja formalizada a penhora no rosto dos autos da ação civil pública 

indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para 

a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001446-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CACILIO PAULA DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - SP301306 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO MARCIANO LOPES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1001446-05.2018.8.11.0003 Autor: 

AUTOR: CACILIO PAULA DA SILVA JUNIOR Réu: RÉU: DIVINO MARCIANO 

LOPES - ME SENTENÇA Vistos e examinados. Manifestou-se a parte 

autora pela desistência da presente ação. Não há informações de que o 

requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos 

autos. Deste feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000514-17.2018.8.11.0003

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:

KAMILA CHRISTY PEREIRA DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANA MALHEIROS DE MOURA OAB - MT11624/A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1000514-17.2018.8.11.0003 Autor: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Réu: 

REQUERIDO: KAMILA CHRISTY PEREIRA DE SOUZA SANTOS SENTENÇA 

Vistos e examinados. Cuida-se de ação de busca e apreensão na qual, 

em razão do inadimplemento contratual por parte da requerida, a instituição 

financeira requereu busca e apreensão do bem descrito na exordial. A 

liminar foi deferida, tendo restado devidamente cumprida. (id.11670555) 

Citado, o devedor efetuou depósito do valor indicado na inicial, para a 

purgação da mora (id. 11780098), dentro do prazo, conforme certidão 

retro. Desse modo, com a purgação da mora, o depósito realizado pelo 

devedor, impõe-se a restituição do veículo, nos termos do art. 3º do 

Dec.Lei n. 911/67, que assim dispõe: “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 a mora ou o inadimplemento do 

devedor. § 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. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No 

prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. No mesmo 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - MATÉRIA 

PRECLUSA - VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM PELO CREDOR - 

PURGAÇÃO DA MORA EFETUADA - ATO TEMERÁRIO - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ E ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - MULTA PREVISTA PELO 

ART. 3º, §6º, DO DECRETO LEI 911/69 - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO ADESIVO DO REQUERIDO DESPROVIDO. Se a 

decisão anterior tratou da possibilidade de purgação da mora mediante 

pagamento apenas das parcelas vencidas e não há notícia de interposição 

de recurso, descabe a discussão acerca da questão, porquanto trata-se 

de matéria preclusa. Nos termos do art. 3º, §2º do Decreto-Lei 911/69, o 

devedor fiduciante pode pagar a dívida pendente no prazo de cinco dias e 

ter o bem restituído. A venda extrajudicial do bem, sem a observância do 

prazo de cinco dias para a purgação da mora pelo devedor, configura ato 

temerário, motivo pelo qual mostra-se correta a manutenção da multa por 

litigância de má-fé, bem como a condenação ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. A multa prevista no art. 3º, §6º do 

Decreto-Lei 911/69 nos casos de alienação do veículo, somente é aplicada 

quando julgada improcedente a ação.” (Ap 153884/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, 
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Publicado no DJE 07/02/2017). Isto posto, tendo em conta que o requerido 

reconheceu a procedência do pedido formulado e depositou os valores 

pretendidos pela parte autora, considero purgada a mora, revogo a liminar 

deferida e determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, restitua o veículo apreendido ao requerido. Autorizo a 

expedição de alvará para que a parte autora levante os valores 

depositados pelo requerido. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, 

alínea “a” do CPC, decreto a extinção do processo com julgamento de 

mérito. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita a parte requerida. 

Isto posto, isento-o do pagamento das custas processuais e suspendo a 

obrigação de pagar honorários advocatícios. Após o cumprimento de 

todas as formalidades necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou 

restrições, providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002468-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SUZANA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002468-98.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ELAINE 

SUZANA DA SILVA GOMES Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. 

Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005205-11.2017.8.11.0003

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:

ADALBERTO PASSOS AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000073-36.2018.8.11.0003

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:

CELIO GONCALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001304-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO FERREIRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

HERMINIO FERREIRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

EDIMAR FERREIRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1001304-69.2016.8.11.0003 Autor: 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Réu: 

EXECUTADO: EDIMAR FERREIRA DOS ANJOS, REINALDO FERREIRA DOS 

ANJOS, HERMINIO FERREIRA DOS ANJOS SENTENÇA Vistos e 

examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, noticiado nos 

autos. Tendo em vista que o o acordo serviu como recibo e o exequente 

requereu a extinção do feito, e não a suspensão do mesmo até o seu 

efetivo cumprimento, com fulcro no disposto no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Após o transito e julgado desta, com a existência dos dados bancários, 

autorizo o levantamento com a posterior expedição do alvará, conforme 

ajustado no item 3 do referido acordo. Custas processuais e honorários 

advocatícios como acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas 

as formalidades necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou 

restrições, providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003528-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONIFACIO RIBEIRO ROCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1003528-43.2017.8.11.0003 Autor: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Réu: EXECUTADO: BONIFACIO 

RIBEIRO ROCA SENTENÇA Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, 

celebrado pelas partes, noticiado nos autos. Conforme cláusula segunda, 

o referido acordo serviu como termo de quitação da dívida objeto da lide, 

recibo; mas também, o exequente transacionou requerendo pela extinção 

dos autos, e não pela suspensão. Assim, efetivada a citação, com fulcro 

no disposto no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito. Custas processuais e 

honorários advocatícios como acordado pelas partes. Após o 

cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004450-21.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005457-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO DE SOUZA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1005457-48.2016.8.11.0003 Autor: 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A Réu: REQUERIDO: LUIS FERNANDO 

DE SOUZA BARBOSA SENTENÇA Vistos e examinados. Manifestou-se a 

parte autora pela desistência da presente ação, haja vista ter ocorrido 

composição amigável extrajudicial entre as partes. Não há informações de 

purgação da mora nem de contestação juntada aos autos. Deste feita, 

com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da 

ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas 

pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência 

de contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004975-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MARA BRITO DE CARVALHO (EXECUTADO)

ARNALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

x ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Numero do Processo: 1004975-66.2017.8.11.0003 Autor: 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Réu: 

EXECUTADO: ARNALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR, 

ALESSANDRA MARA BRITO DE CARVALHO SENTENÇA Vistos e 

examinados. O exequente ingressou com a presente execução tendo sido 

recebida por este juízo ao id.9480617. Não há nos autos diligência ou 

qualquer movimentação processual que demonstre realizada a citação dos 

executados. Ao id. 10554527 e 12554532 a parte exequente peticionou 

nos autos termo de acordo extrajudicial pactuado entre às partes; 

requereu sua homologação bem como a extinção do feito. DECIDO. Para 

que ocorra a homologação da transação extrajudicial firmada entre as 

partes, pelo Poder Judiciário, constitui-se condição imprescindível que 

todos sejam assistidos por advogados, conforme preceitua o art. 103 do 

CPC. Para estar em Juízo e requerer a homologação do acordo, a parte 

deve estar devidamente representada por advogado regularmente 

constituído, de modo a lhe conferir capacidade postulatória. Assim, 

HOMOLOGO o acordo de de id. 12554532, celebrado pelas partes. Com 

fulcro no disposto no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

declaro a extinção do processo de execução. Custas processuais e 

honorários advocatícios como acordado pelas partes. Após o 

cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

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: 1002485-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. D. S. (RÉU)

 

Processo n.º 1002485-37.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Trata-se de Ação de Alimentos Gravídicos, com 

fulcro na Lei n.º 11.804/08, em que se busca resguardar a segurança da 

gestante e do nascituro desde o momento de sua concepção até o parto, 

proporcionando-lhes através do auxílio ora em comento condições de 

cobrir suas despesas com alimentação especial, assistência médica e 

psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e 

demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis. 4. Feitas 

essas ressalvas, vê-se que o pleito foi embasado por cópia do exame 

laboratorial que comprova estar a requerente, realmente, gestando, e há 

grande aporte probatório que indica que o requerido é o pai do nascituro. 

5. Destarte, analisando minuciosamente os autos, defiro os alimentos 

provisórios requeridos, nos termos do art. 6º, da Lei n.º 11.804/08 (Lei de 

Alimentos Gravídicos), fixando-os, tendo em vista a não comprovação do 

valor real percebido pelo requerido, um terço do salário mínimo vigente, 

correspondendo hoje a R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), devidos a 

partir da citação, a serem depositados na conta bancária informada na 

inicial, até o dia 10 (dez) de cada mês. 6. Designo o dia 02.05.2018, às 

13h55min, para a realização da audiência de conciliação e julgamento (art. 

11, da Lei n.º 11.804/08 c.c. art. 5º, caput, da Lei n.º 5478/68). Cite-se o 

requerido, devendo constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 

344, do CPC. Intime-se a requerente e sua procuradora, para que 

compareçam na audiência com testemunhas, até 03 (três) no máximo (art. 

8º, da Lei de Alimentos), independentemente de depósito de rol. 7. 

Postergo a análise da tutela de urgência à audiência suprarreferida. 8. 

Consigne-se as advertências legais, em especial a eventual ausência das 

partes, nos termos do art. 7º, do Diploma Legal citado, segundo o qual “o 

não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a 

ausência do réu importa em revelia, além da confissão quanto à matéria de 

fato.” 9. Intime-se. 10. Notifique-se o Ministério Público. 11. Notifique-se. 

12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de abril de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003083-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE RAMOS VITURINO DOMINGUES (REQUERENTE)

THAIS SCAFF DOMINGUES (REQUERENTE)

CLAUDIO ROBERTO DOMINGUES JUNIOR (REQUERENTE)

SAMANTHA SCAFF DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003083-59.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para retirar o Alvará expedido nos 

autos, em cinco dias. Rondonópolis, 23 de abril de 2018 MARGARETH 

BENDER VITORETTE Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001958-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE CLEIA SOARES FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Aos vinte e quatro (24) dias do mês de outubro 

(10) do ano de dois mil e dezessete (2017), às 15h, neste Município e 

Comarca de Rondonópolis, no Auditório da 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões, onde se encontrava presente o Exmo. Sr. Dr. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, MM. Juiz de Direito, comigo assessor de 

gabinete, a quem o MM. Juiz ordenou que, após as formalidades de estilo, 

levasse a público o pregão na audiência de interrogatório, nos autos da 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO intentada por VANUSA SOARES DE OLIVEIRA em 

face de JANE CLEIA SOARES FERNANDES. Feito o pregão, foi constatada 

a presença da requerente acompanhada por sua patrona, Dr.ª Neuzimar 

da Cruz Magalhaes, a presença da interditanda, bem como a presença do 

representante do Ministério Público, Dr. Adalto José de Oliveira. Aberta a 

audiência, foi entrevistada a autora, conforme termo anexo. Dada a 

palavra à advogada da requerente, pela mesma foi dito: “MM. Juiz nada a 

requerer.” Dada a palavra ao representante do Ministério Público, pelo 

mesmo foi dito: “MM. Juiz, nada a requerer.” A seguir, pelo MM. Juiz foi 

proferida a seguinte DELIBERAÇÃO: Vistos etc, com a juntada do 

resultado de exame pericial, venham-me os autos conclusos para 

sentença. Expeça-se o necessário. Os presentes saem intimados. 

Cumpra-se.” Nada mais, determinou o MM. Juiz que se encerrasse o 

presente. Eu, ______________________, Maykon Douglas Miranda 

Campos, Assessor de Gabinete II, lavrei o presente termo, que vai 

devidamente assinado. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito 

ADALTO JOSÉ DE OLIVEIRA Promotor  de Just iça 

Requerente:__________________________________________________

_ _ 

Requerido:___________________________________________________

_ _  A d v . ª  d a 

requerente:_____________________________________________ 

TERMO DE ENTREVISTA DA INTERDITANDA Aos vinte e quatro (24) dias 

do mês de outubro (10) do ano de dois mil e dezessete (2017), às 15h, 

neste Município e Comarca de Rondonópolis, no Auditório da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, onde se encontrava presente o 

Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, MM. Juiz de Direito, comigo 

assessor de gabinete, compareceu a Srª. Jane Cleia Soares Fernandes 

(qualificada nos autos), sendo que foi constatado que a interditanda não 

consegue responder às perguntas, sendo que a autora respondeu às 

perguntas: “A interditanda tem 21 anos, sendo que desde o nascimento 

tem problema mental. Médicos disseram que a mente dela não desenvolve. 

A interditanda tomava remédios de tarja preta, sendo que a depoente não 

se recorda do nome dos remédios, ela não sai sozinha, não recebe LOAS 

e é a depoente quem cuida da interditanda. A autora ingressou com a 

ação para receber benefício previdenciário. A interditanda não sabe o que 

é dinheiro, não tem bens em seu nome, não sabe comprar nem vender e 

não anda sozinha na rua.” Dada a palavra à advogada da requerente, pela 

mesma foi dito: “MM. Juiz, nada a perguntar.” Dada a palavra ao 

representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: “MM Juiz, nada a 

perguntar.” Nada mais, determinou o MM. Juiz que se encerrasse o 

presente. Eu, ___________________, Maykon Douglas Miranda Campos, 

Assessor de Gabinete II, lavrei o presente termo, que vai devidamente 

assinado. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito ADALTO JOSÉ DE 

OLIVEIRA Promotor de Justiça 

Requerente:__________________________________________________

_ _ 

Requerida:___________________________________________________

_ _  A d v . ª  d a 

requerente:_____________________________________________

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006462-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA TEREZINHA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO LUIS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA DAS GRACAS GOMES DA COSTA

 

Processo n.º 1006462-71.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 12691458. 2. Após, retornem os autos conclusos para 

sentença. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de abril de 2018. MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA 

COSTA Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001958-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE CLEIA SOARES FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001958-22.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para comparecer à perícia médica com a 

psiquiatra Drª Maria Aparecida Vale Galvão, agendada par o dia 

11/05/2018 (sexta-feira), às 07 horas, na Policlínica Central, localizada na 

Rua 13 de maio, 886, centro, antigo Hospital São José, em 

Rondonópolis/MT. Rondonópolis, 23 de abril de 2018 Margareth Bender 

Vitorette Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 90301 Nr: 1443-34.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 Do Advogado Dr. LEANDRO SANTANA DA SILVA, para no prazo de 3 

(três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, 

sob as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 338495 Nr: 11366-11.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO VALENTIN TOFANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIN TAFANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, VILSON CIRILO DE REZENDE - OAB:OAB/MT 21733/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Do Advogado Dr.VILSON CIRILO DE REZENDE para no prazo de 3 (três) 

dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga, sob 

as penas do artigo 234 , §2º do Código de Processo Civil .
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 799365 Nr: 14076-18.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES ALVES MACEDO NETO - 

OAB:13708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 Processo n.º 14076-18.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 146, nomeio a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, representada pelo Dr. Valdenir Luiz Pereira, defensor 

público lotado nesta Comarca, para o patrocínio dos interesses da parte 

requerente/reconvinda.

2. Venham-me os autos conclusos para sentença.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 799365 Nr: 14076-18.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES ALVES MACEDO NETO - 

OAB:13708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 32. Assim, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

com espeque no art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, julgo 

procedente o pedido da reconvenção, exonerando o reconvinte da 

obrigação de prestar alimentos à parte reconvinda, devendo ser oficiado 

imediatamente, após o trânsito em julgado, à Universidade Federal de 

Rondonópolis para que cesse o desconto em sua folha de pagamento.33. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita.34. 

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 abril de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS 

REISJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793638 Nr: 11709-21.2015.811.0003

 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: JAA, RTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALMIR MARCELO 

GIMENEZ GONÇALVES, para devolução dos autos nº 

11709-21.2015.811.0003, Protocolo 793638, 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): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 805580 Nr: 16525-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMM, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MAIA ROCHA DA 

SILVA - OAB:OAB/PR 45.182

 Visto.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente ainda não deu 

cabal cumprimento à determinação de regularização da sua representação 

processual, deixando de apresentar o instrumento de procuração 

outorgando poderes ao d. advogado, motivo pelo qual restou prejudicada a 

análise do pedido de fls. 76 neste momento.

Assim, AGUARDE-SE em Cartório, até a manifestação pertinente ou 

certificação de prazo, relativo aos mandados expedidos às fls. 74 e 75.

Após, novamente conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 724774 Nr: 5743-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDIMAR CARVALHO, Lecy de Oliveira Ponte, IRIVALDO 

JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE THEREZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060, MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO - 

OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 Visto.

Conforme certificado às fls. 127, devidamente intimadas por seus 

respectivos advogados constituídos no processo, as partes deixaram de 

apresentar qualquer outra proposta para composição de interesse que 

não aquela já consignada no item “6)”, da petição de fls. 120/122.

Assim, considerando a derradeira possibilidade de acordo, qual seja: 

“Caso o viúvo queira que sua parcela do patrimônio recaia sobre um dos 

imóveis para que possa nele residir, deve ser sobre aquele que comporta 

sua parte, que, frente as avaliações (...) só seria possível no imóvel (...) 

que possui valor menor (...) vendendo-se o outro para partilha” (item “6”, 

fls. 121); determino a REMESSA dos autos ao Serviço Conciliatório desta 

Comarca, para em audiência, promover nova tentativa de conciliação.

Advirto, por outro lado, caso referida audiência sobrevier infrutífera, não 

haverá outro caminho a não ser o seguimento do feito com a venda judicial 

dos bens em questão.

Após, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 777880 Nr: 5372-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE CASTRO E SILVA, LUIZ IRALDO DA 

SILVA, TEREZINHA CASTRO ARNOUD, JOAO LEONEL DE CASTRO, 

SERGIO AUGUSTO JURY ARNOUD, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO, 

PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO, LARISSA DE OLIVEIRA CASTRO, 

FABIANA MONTEIRO DE CASTRO PREVELATO, MARINELZA RODRIGUES 

DE MORAES, ROBERTA SANTOS DE REZENDE CASTRO, IVAN BARRETO 

PREVELATO, LARIANA DE OLIVEIRA CASTRO SIMÕES, LUCAS BENITES 

SIMÕES, CARLOS ANTONIO DE CASTRO, SONIA APARECIDA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANA DE OLIVEIRA CASTRO, 

ESPOLIO DE ANTONIO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT, NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - 

OAB:12.416/MT, PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - OAB:22064/O, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Não obstante ao cumprimento das demais determinações contidas na 

decisão anterior (fls. 161/162) e considerando o noticiado às fls. 163/164, 
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dando conta de quem atualmente encontra-se na posse/administração do 

espólio, REMOVO a requerente Sra. Maria Lucia de Castro e Silva do 

cargo de inventariante nestes autos e, como seu substituto, NOMEIO o Sr. 

JOSE LUIZ DE OLIVEIRA, observada a ordem estabelecida no art. 617, 

CPC/2015, que, após ser devidamente intimado, deverá assinar em 

Cartório, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, o respectivo TERMO DE 

COMPROMISSO.

Lembrando que a inventariante removida deverá entregar imediatamente 

ao substituto o(s) bem(s) do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será 

compelida mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na 

posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa, 

nos termos do art. 625, CPC/2015.

Na mesma oportunidade, INTIME-SE o novo inventariante, para no PRAZO 

DE 20 (VINTE) DIAS, ratificar/retificar as primeiras declarações prestadas 

pela inventariante antecessora.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 432549 Nr: 1214-88.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA WINGERT BOGO - 

OAB:15736, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:OAB/MT11441, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, ROGERIO 

PINHEIRO CREPALDI - OAB:MT/6616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068/MT, LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - 

OAB:PROCURADOR, LUZIA STELLA MUNIZ - OAB:4273-B/MT

 Visto.

Considerando que o feito se arrasta há mais de 02 (dois) anos sem o seu 

devido cumprimento, bem como todas as tentativas inexitosas de se 

localizar bens para garantia da dívida e ainda, mesmo intimada, a parte 

executada não indicou nenhum bem à penhora até o momento, não vejo 

outro caminho que não seja deferir o pleito de fls. 707.

Portanto, inicialmente, REMETA-SE o processo à Contadoria Judicial para 

atualização do “quantum debeatur”.

Ao depois, EXPEÇA-SE MANDADO DE CONSTATAÇÃO E PENHORA, 

determinando (1.) primeiramente seja confirmado se realmente a empresa 

indicada pela exequente (LOJA BRILHO, MAIÔS E BIQUÍNIS – FONE 

66-99991-0042) pertence à executada, CASSIA MARIA DE MEDEIROS e, 

(2.) caso positivo, subsequentemente, efetue a PENHORA E AVALIÇÃO 

de tantos bens (produtos da loja) forem necessários à satisfação do 

débito, confeccionando-se fotos dos mesmos e trazendo aos autos 

juntamente com o termo, nomeando-se a devedora como depositária.

ADVIRTO ao Sr.(a) Oficial(a) de Justiça responsável pela diligência, sobre 

a impenhorabilidade dos livros, máquinas, ferramentas, utensílios, 

instrumentos ou outros bens móveis indispensáveis ou úteis ao exercício 

da profissão da executada e demais restrições previstas no art. 833, do 

CPC.

Após, manifestem-se as partes no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 432563 Nr: 1228-72.2010.811.0003

 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: AGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Johny Walter Ribeiro de 

Oliveira - OAB:10127, ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:MT/6616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR

 Visto.

A sentença foi RATIFICADA pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo 

que determino seja verificada a existência de eventuais pendências.

 Caso existam que seja expedido o necessário, caso não existam, que 

seja baixado o feito na distribuição e providenciado o imediato 

arquivamento.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005126-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI LOPES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MESSIAS GUIMARAES DA COSTA (RÉU)

MARIA APARECIDA GUIMARAES DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA DAS GRACAS GOMES DA COSTA

 

Processo n.º 1005126-66.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

vagarosa dos autos, nota-se que a requerida, Maria Aparecida Guimarães 

da Costa, não foi devidamente citada, conforme se extrai de ID: 4839691, 

sendo assim, intime-se a parte autora para que, no prazo legal, indique o 

seu endereço atualizado. 2. No mais, determino a Sr.ª gestora judiciária 

que proceda com a exclusão dos autos os IDs: 6788390, 6788394, 

6788402, 6788408, 6788422 e 10114524, eis que não pertencem a estes 

autos. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de abril de 2018. MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA 

COSTA Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005463-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. D. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. B. S. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

C. T. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

D. B. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

S. R. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INFORMAR HAVER DECORRIDO O PRAZO DE 

SUSPENSÃO DEFERIDO, BEM COMO PARA O (S) INVENTARIANTE 

PROCEDER A MOVIMENTAÇÃO DO FEITO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OZANA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON SOARES (RÉU)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INFORMAR HAVER DECORRIDO O PRAZO DE 

SUSPENSÃO SOLICITADO, INTIMANDO O ADVOGADO DA 

INVENTARIANTE PARA PROCEDER EM CONFORMIDADE COM O R. 

DESPACHO ID. 7328582, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005628-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. O. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INFORMAR HAVER DECORRIDO O PRAZO DE 

SUSPENSÃO DEFERIDO A AUTORA, MOTIVO PELO QUAL, INTIMO-A A 

PROCEDER EM CONFORMIDADE COM O R. DESPACHO, ID. 6837095, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003574-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO HENRIQUE UEDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA VALÉRIA DOS SANTOS LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003574-32.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, proceda-se ao 

desentranhamento dos documentos colacionados nos IDs 10069946, 

10069948, 10069951, 10069953, 10069956, 10069958, 10069963, 

10069964, 10069965, 10069968 e 10069935, eis que não se coadunam 

com a presente demanda. 2. Doravante, considerando-se o patente 

conflito de interesses da representante legal do requerido e de sua prole, 

ora demandado, nomeio curador especial ao menor P. H. L. U., o Escritório 

Modelo da UNIJURIS (Floriano Peixoto - Dr. Samir Badra Dib) para, por 

intermédio de seu advogado e professor-orientador, atuar como curador 

especial do mesmo, forte no quanto disposto no art. 72, I, do CPC. Dê-se 

vista dos autos ao curador ora nomeado pelo prazo de 15 dias para 

manifestar-se, bem como apresentar requerimentos que entender 

necessários. Após, abra-se vista a parte autora e ao Ministério Público e, 

em seguida, renove-se a conclusão. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 23 de 

abril de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001006-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANE ALVES DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

felipe teixeira borges (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001006-43.2017.8.11.0003 Vistos etc., Previamente ao exame do 

quanto postulado e, visando evitar futura arguição de nulidade, tornem os 

autos ao curador nomeado, isto é, o Escritório Modelo da UNIJURIS 

(Floriano Peixoto - Dr. Samir Badra Dib) para, por intermédio de seu 

advogado e professor-orientador, manifestar-se no prazo legal, nos 

moldes do decisum acostado no ID 11305224. Sem prejuízo, cumpra-se o 

disposto no art. 254 do CPC (ID 8707379). Às providências. 

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000259-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. M. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

A. J. M. D. S. (REPRESENTADO)

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA FAZER 

COMPARECER OS GENITORES EDECLAUDIO ALVES E CARLA PATRÍCIA 

MOREIRA, ACOMPANHADOS DA MENOR ANA JÚLIA, NO LABORATÓRIO 

SÃO JOÃO, NO DIA 07 DE MAIO DE 2018, ÀS 9H30MIN, PARA COLETA DE 

MATERIAL GENÉTICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. OBS: A 

ausência do autor ao local, na data ora determinada para coleta, gerará 

presunção de veracidade da paternidade inicialmente assumida.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003496-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA DIAS GUIMARAES MARTINEZ ALOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL DE OLIVEIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003496-38.2017.8.11.0003 Vistos etc., A teor do petitório retro, 

revogo a nomeação anterior (ID 12561002) e doravante nomeio curador 

especial ao requerido, o advogado componente da Uniasselvi (Arnaldo 

Estevão), Dr. José Sérgio, mantendo-se incólumes as demais 

determinações contidas no aludido decisum. Às providências. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002303-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. P. (RÉU)

J. P. S. L. (RÉU)

V. H. S. L. (RÉU)

M. E. D. S. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002303-51.2018.8.11.0003 Vistos etc., 01. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. 02. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 03. A ação é de revisão de pensão alimentícia. 

Rege-se pelo rito especial da Lei n.º 5.478, de 25.07.68, em razão do 

disposto em seu artigo 13. 04. Trata-se a presente ação revisional de 

alimentos com pedido de tutela de urgência, aduzindo o requerente a 

impossibilidade de arcar com os alimentos fixados nos autos do processo 

de código n. 716889, que tramitou perante a 1ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca, sob o argumento de que quando do 

andamento de referida ação, o mesmo foi citado pela via editalícia, não 

tendo demonstrado a sua real situação financeira, bem como 

considerando que atualmente encontra-se desempregado. Com base 

nestes argumentos, pleiteia o autor, que a título de provimento liminar seja 

deferida a redução dos alimentos arbitrados judicialmente em um salário 

mínimo e meio para 60% (sessenta por cento) do valor fixado, o que 

equivale atualmente à R$ 572,40 (quinhentos e setenta e dois reais e 

quarenta centavos). Para a concessão da tutela de urgência pretendida 

pelo autor, faz-se necessário verificar a presença dos requisitos do art. 

300 do CPC. O primeiro requisito é quanto à existência da probabilidade do 

direito, de onde se pressupõe prova de que houve alteração da fortuna do 

alimentante, ou da necessidade dos alimentados, sendo estes os 

requisitos do art. 15 da Lei 5.478/68. Neste aspecto a cópia da carteira de 

trabalho do autor atrelada ao pedido exordial, que como prova inequívoca, 

me convence da verossimilhança da alegação de que o requerente 

encontra-se desempregado, o que por certo o tem deixado em situação 

financeira dificultosa. Portanto, presente se encontra o requisito da 

probabilidade do direito neste momento. Contudo, há a necessidade da 

conjunção de todos os requisitos para concessão da tutela de urgência, 

assim, analiso os demais requisitos. No que tange ao perigo de dano, este 
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também se encontra presente, posto que uma vez que paga a prestação 

alimentícia em questão, que ora pretende-se rever, o autor não será 

ressarcido nos valores pagos, ainda que a demanda venha a ser julgada 

procedente, eis que são irrepetíveis. Aliás, assinale-se, em caso de 

inadimplência, corre o mesmo o risco de ser preso. Ante todo o exposto, e 

uma vez que a presente ação rege-se pelo rito especial da Lei nº 

5.478/68, em razão do disposto em seu art. 13 embora com a 

peculiaridade de não-fixação de alimentos provisórios, visto que já há 

valor anteriormente estabelecido, entendo que no caso em tela, os 

requisitos do art. 300 do CPC se fazem presentes, razão pela qual DEFIRO 

neste momento, o requerimento de tutela de urgência, fazendo com que o 

valor da pensão alimentícia paga em favor dos menores M. E. dos S. L., V. 

H. S. L. e J. P. S. L.seja reduzido para 60 % (sessenta por cento) do 

salário mínimo, o que equivale atualmente à R$ 572,40 (quinhentos e 

setenta e dois reais e quarenta centavos), devendo o aludido valor vigorar 

a partir da citação da parte requerida. 05. Designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de junho de 2018, às 16h30min, a realizar-se no 

Núcleo de Conciliação deste Juízo. 06. Citem-se os requeridos no 

endereço indicado na petição inicial, intimando-os a comparecerem à 

audiência aprazada, acompanhados de advogado, atentando-se a 

Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto 

no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 07. 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). Notifique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 05 de abril de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007754-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. C. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON OAB - MT0010675A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O (S) ADVOGADOS DAS PARTES 

ACERCA DO LAUDO DE DNA EM ANEXO, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 336936 Nr: 5321-88.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKSD, MSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772, BRUNO GARCIA PERES - OAB:14280, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO O FEITO PARA INFORMAR HAVER RENOVADO O 

MANDADO NO BNMP, BEM COMO , PARA INTIMAR O ADVOGADO 

EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE EM 

FACE O CONTIDO NO DOCUMENTO DE FLS.85.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715454 Nr: 10733-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDCG, RBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Veríssimo Rodrigues 

Vilela - OAB:24063/O

 Vistos.

Considerando o quanto disposto no petitório de retro (fls. 137/143), 

verifica-se que razão assiste o Sr. Claudemir Gomes da Silva (CPF nº: 

000.243.881-06), uma vez que se trata de homônimo do ora executado, 

tendo sido efetivado bloqueio via Bacenjud de valores existentes em conta 

bancária de titularidade do mesmo, razão pela qual desconstituo a 

constrição que recaiu junto ao CPF de número 000.243.881-06, 

determinando desde já a expedição de alvará de levantamento do quantum 

depositado junto à Conta Única em favor do titular de referido CPF 

(000.243.881-06), devendo ser observada a conta bancária indicada no 

extrato de fls. 144.

Por fim, ante à maioridade superveniente da parte exequente, proceda-se 

a sua intimação pessoal a fim de que regularize a sua representação 

processual no prazo de 15 dias, oportunidade em que haverá de ser 

cientificado da liberação dos valores constritados equivocadamente em 

favor do Sr. Claudemir Gomes da Silva (CPF nº: 000.243.881-06), sob 

pena de extinção.

No mais, tendo em vista a maioridade superveniente da parte exequente, 

efetivem-se as retificações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 745577 Nr: 5313-62.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:2.483/MT, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 

OAB/MT

 Considerando a devolução da carta precatória às fls. 418/427, contendo 

mídia de gravação à fl. 427, concedo VISTA às partes para a 

apresentação de MEMORIAIS, no PRAZO SUCESSIVO de dez dias, 

oportunidade em que ambos os demandantes deverão apresentar certidão 

de nascimento ou casamento, conforme o caso.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 CERTIFICO que não foi possível localizar a distribuição da carta precatória 

através dos dados fornecidos em audiência pela parte requerida, quais 

sejam: "106/2018, Livro 09" (fl. 194). CERTIFICO, ainda, que embora 

devidamente intimado da certidão de fl. 190, o requerido não demostrou a 

distribuição da missiva perante o Juízo deprecado, bem como o pagamento 

dos custos da perícia diretamente ao laboratório nomeado, conforme 

determinado à fl. 184v. Por fim, em cumprimento ao item IV, de fl. 194, 

IMPULSIONO os autos para solicitar a devolução da missa ao JUÍZO 

DEPRECADO, devidamente cumprida, juntamente com o laudo pericial, com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 806841 Nr: 16962-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UAOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCFA, EVCA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 19.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666

 Vistos etc.,

01. Prima facie, recebo o pleito de modificação do pedido inicial formulado 

no petitório de fls. 102/104, porquanto malgrado devidamente intimada via 

patrono constituído, a parte demandada quedou-se inerte (fls. 126).

02. Doravante, diante da ausência de oferta de contestação pela parte 

requerida (fls. 98), apesar de devidamente citada (fls. 96/97), decreto sua 

revelia. Todavia, como é sabido, a revelia, no caso em tela, não induz 

necessariamente ao acolhimento integral do pleito contido na inicial, eis 

que se trata de direito indisponível. Deixo de nomear curador especial 

tendo em vista a não-incidência no vertente caso da norma processual 

constante do art. 72, II, CPC eis que a citação da requerida foi real e não 

ficta.

03. No mais, intime-se o demandante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, indicando de forma objetiva, 

os fatos que deseja demonstrar (CPC, art. 369), sob pena de preclusão da 

prova.

Em caso de prova oral, deverá declinar quantas testemunhas pretende 

arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo.

04. Por fim, acolho o parecer ministerial retro, razão pela qual determino a 

realização de estudos social e psicológico visando aferir a higidez da 

convivência familiar na residência das partes, a ser realizado pela equipe 

multidisciplinar do Juízo, fixando para a entrega do laudo no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da ciência do referido setor da presente 

determinação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 745054 Nr: 4985-35.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMEIRE ISOTON BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROBERTO BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DOURADO MACHADO 

ROCHA - OAB:OAB/MT 19105, REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI - 

OAB:11832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 1. Intime-se a inventariante pessoalmente, para dar regular andamento ao 

processo, praticando os atos que lhe competir, notadamente para cumprir 

o quanto determinado no decisum de fl. 85, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III), ciente de 

que na ausência de manifestação e/ou de suprimento da falta que impede 

o prosseguimento, o processo será extinto por abandono.

2. Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto no item 01 da presente 

decisão, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito 

(CPC, 485, III). Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

3. Em sendo adotas as providências, cumpra-se o último parágrafo de fl. 

85.

 Após, renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 815093 Nr: 1251-08.2016.811.0003

 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: IPB, PEAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY DE ALMEIDA SOUZA 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 17.583

 Vistos.

01. Prima facie, ante a noticiada extinção de procedimento criminal 

envolvendo as mesmas partes que motivou a declinação de competência 

deste juízo em favor do douto Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca para processar e 

julgar esta ação de alteração de regime de guarda, conforme ressai da 

decisão de fls. 1.546/1.547, e, por conseguinte, a cessação da causa 

motivadora do deslocamento da competência, deve o presente feito cível 

de natureza familiar voltar a tramitar perante esta Vara Especializada, 

motivo pelo qual recebo o feito no estado em que se encontra.

02. Doravante, dê-se ciência às partes acerca do estudo social 

encartando às fls. 1.572/1.575, facultando-lhes eventual manifestação e 

requerimentos no prazo sucessivo de 10 dias.

03. Sem prejuízo e em igual prazo, em homenagem aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como em 

obediência ao imperativo legal inserto no art. 437, §1º do NCPC, diga a 

parte autora sobre os documentos de fls. 1.589/1.614.

04. Após, colha-se parecer ministerial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 802765 Nr: 15501-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY DE ALMEIDA SOUZA 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 17.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:MT - 7.385-E

 Vistos.

01. Prima facie, ante a noticiada extinção do procedimento criminal 

envolvendo as mesmas partes que motivou a declinação de competência 

deste juízo em favor do douto Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca para processar e 

julgar esta ação de alteração de regime de guarda, conforme ressai da 

decisão de fls. 136/137, e, por conseguinte, a cessação da causa 

motivadora do deslocamento da competência, deve o presente feito cível 

de natureza familiar voltar a tramitar perante esta Vara Especializada, 

motivo pelo qual recebo o feito no estado em que se encontra.

02. Doravante, diante do lapso temporal do vindicado às fls. 148/149, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito para o regular prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção.

 03. Após, colha-se parecer ministerial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 427501 Nr: 9688-82.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A

 Vistos.

Considerando a peculiaridade da causa, e uma vez que se trata de matéria 

de família, “em que se priorizam as soluções mais apaziguadoras e 

consensuais” (MARTINS, Ivanise Tratz, In Fagundes Cunha, José 

Sebastião e outros. Código de Processo Civil Comentado, São 

Paulo:Revista dos Tribunais, 2015, p. 967), designo o dia 20 de junho de 

2018, às 17h30min para audiência de conciliação.

Acaso inexitosa a solenidade conciliatória supra, determino que a equipe 

multidisciplinar do juízo realize estudo psicológico no domicilio dos 

menores, no prazo de 20 (vinte) dias.

Intimem-se, todos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715650 Nr: 10949-77.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 Vistos.

Diante do decurso do lapso temporal referente à suspensão processual 

vindicada (fls. 162), intime-se a parte exequente, via causídicos 

constituídos para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito para o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Em caso de inércia, desde já determino a intimação pessoal da parte 

exequente, para dar praticar os atos que lhe competir, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III), ciente 

de que na ausência de manifestação e/ou de suprimento da falta que 

impede o prosseguimento, o processo será extinto por abandono.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64736 Nr: 13381-94.1997.811.0003

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMARILSE OLIVESKI VILALVA OU QUARESMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME VILALVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDOMIRO DE 

LIMA PEREIRA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

13381-94.1997.811.0003, Protocolo 64736, 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.: 429618 Nr: 11651-28.2009.811.0003

 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: JVRDA, AJRDA, EKRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GILBERTO DE 

MORAES VIANA, para devolução dos autos nº 11651-28.2009.811.0003, 

Protocolo 429618, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 443835 Nr: 12504-03.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAC, CACF, MFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUZIMAR DA CRUZ 

MAGALHÃES - OAB:MT/11.689, REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI - 

OAB:11832/MT

 Vistos etc.,

 1. Prima facie, considerando que Aleff Araujo Carrijo e Clodomiro Araujo 

Carrijo Filho atingiram a maioridade no curso da ação (‘vide’ certidão de 

nascimento de fls. 17/18), efetive-se a retificação nos registros do feito e 

no Sistema Apolo para que os mesmos passem a constar pessoalmente 

no polo ativo do presente processo, ante a desnecessidade de serem 

representados por sua genitora.

No mais, intimem-se os exequentes, para que, no prazo de 10 (dez) dias 

regularizem a sua representação processual, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil.

Ilustro:

“Ao atingirem a maioridade a parte deve passar nova procuração a seu 

advogado, substituindo a anterior passada por sua mãe. Isto porque o 

mandato judicial é ato jurídico personalíssimo. Enquanto menor a parte tem 

sua vontade dirigida e orientada pelos pais, mas ao atingir a maioridade, se 

concordar que o advogado continue a representá-la, deve passar nova 

procuração. 2. Esta é uma questão processual passível de corrigenda a 

teor do art. 13 do CPC, mas se ninguém se atentou para isso em Juízo de 

primeiro grau, agora em grau de recurso não é possível se aplicar o art. 13 

do CPC, sendo caso de falta de capacidade postulatória o recurso não 

deve ser conhecido.” (TJMT. Processo: Apelação Cível nº 32380/2005. 

Rel. Des. A. BITAR FILHO. Julgado em 05/07/2006).

2. Doravante, a teor do quanto postulado derradeiramente pelos 

exequentes (fls. 182/188), proceda a avaliação do quinhão hereditário do 

executado que recai sobre o inventário registrado sob o Código 773825, 

em trâmite perante esta Vara Especializada, devendo, este, por 

conseguinte, tomar ciência do r. ato e querendo, manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, por intermédio de seu causídico (art. 876, §1º, I, do 

CPC).

 Após, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito.

Adotadas as providências, renove-se a conclusão.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000222-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DO ROSARIO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONOS DA PARTE REQUERENTE, DR.MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO, OAB/MT 9981-B E DRª MARCIA MARIA 

MANCOSO BAPTISTA, OAB/MT 3560-B, PARA QUERENDO APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002789-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO TELLES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, citem-se os requeridos para 

oferecerem resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, 

será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 17 abril de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002790-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL ALESSANDRO VALERIO INOCENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, citem-se os requeridos para 

oferecerem resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, 

será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 17 abril de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002792-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, citem-se os requeridos para 

oferecerem resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, 

será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 17 abril de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002830-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DUARTE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, citem-se os requeridos para 

oferecerem resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, 

será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 18 de abril de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002832-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, citem-se os requeridos para 

oferecerem resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, 

será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 18 de abril de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002834-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAUROZAN PARREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, citem-se os requeridos para 

oferecerem resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, 

será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 18 de abril de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002836-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 
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matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, citem-se os requeridos para 

oferecerem resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, 

será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 18 de abril de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002839-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, citem-se os requeridos para 

oferecerem resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, 

será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 18 de abril de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002780-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVELISE RAMOS BARRIONUEVO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

 

PROCESSO N º 1002780-74.2018.8.11.0003 VISTO. EVELISE RAMOS 

BARRIONUEVO ME – TERRA DO SOL VIAGENS E TURISMO ajuizou 

mandado de segurança em face de ato tido como ilegal da 

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA 

SEFAZ/MT alegando, em síntese, que houve violação de direito líquido e 

certo, já que a referida autoridade praticou ato ilegal ao apreender 

mercadorias como forma de coerção para o pagamento de ICMS indevido, 

conforme Termo de Apreensão e Depósito nº 1133976-8. Alega que tal ato 

é arbitrário e ilegal, e que a incidência do tributo na hipótese está 

equivocada, pois adquiriu as mercadorias apreendidas com a finalidade de 

presentear seus clientes, ou seja, como BRINDES. Aduz que na base de 

cálculo adotada houve a aplicação da margem de lucro e do tributo 

erroneamente, haja vista que exerce atividade distinta da incidência do 

ICMS. Assim, requer a concessão de liminar para determinar a imediata 

liberação das mercadorias descritas na nota fiscal objeto do TAD nº 

1133976-8, bem como a suspensão do suposto ICMS devido até o 

julgamento do presente feito. É o relatório. Decido. Inicialmente, mister se 

faz analisar a competência desse Juízo para processar e julgar o 

presente “mandamus”. Compulsando os autos, observa-se que a 

impetrante indicou como autoridade coatora a SUPERINTENDÊNCIA DE 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA SEFAZ/MT, com sede em 

Cuiabá/MT. Logo, a competência para processar e julgar o presente 

mandado de segurança é uma das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá. 

Ressalta-se que a competência para conhecer do mandado de segurança 

é fixada em razão da sede funcional da autoridade coatora, conforme 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que abaixo se ilaciona: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA 

DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. 

SÚMULA 83, DESTA CORTE, APLICÁVEL TAMBÉM AOS RECURSOS 

INTERPOSTOS PELA LETRA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 

IMPROVIMENTO. I. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de 

que a competência para conhecer do mandado de segurança é a da sede 

funcional da autoridade coatora. II. Aplicável a Súmula 83, desta Corte, aos 

recursos interpostos com base na letra "a", do permissivo constitucional. 

III. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 

1078875/RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2008/0169558-0, Superior Tribunal de Justiça, Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, T4 – QUARTA TURMA, DJE 27/08/2010). Outros 

Tribunais coadunam com o mesmo entendimento, senão vejamos: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM VIRTUDE DA SEDE FUNCIONAL DA 

AUTORIDADE COATORA - PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO 

PELO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. O Mandado de 

Segurança deve ser processado e julgado pelo Juízo em que está 

localizada a sede funcional das autoridades indigitadas coatoras” (Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, Número: 84313, Ano 2010, Magistrado Dês. 

Rubens de Oliveira Santos Filho). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEDE DA AUTORIDADE 

COATORA. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA RECEITA PÚBLICA 

ESTADUAL. COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA 

DA CAPITAL. Tratando-se de mandado de segurança, a competência deve 

ser definida em razão da sede da autoridade coatora. No caso, a 

autoridade apontada como coatora - Diretor do Departamento da Receita 

Pública do Estado do Rio Grande do Sul - exerce suas atividades 

funcionais em Porto Alegre, sede da Receita Pública Estadual, e não em 

Lavras do Sul ou Bagé; portanto, a competência é de uma das Varas da 

Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. CONFLITO JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE” (Conflito de Competência Nº 70035091164, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Francisco José Moesch, Julgado em 27/10/2010). Com essas 

considerações, tendo em vista que a localização da sede da autoridade 

impetrada é Cuiabá-MT, DECLARO a incompetência do Juízo da 1ª Vara da 

Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a 

presente ação e, como consequência, DETERMINO a remessa desse 

processo eletrônico a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá – MT. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, terça-feira, 17 de 

abril de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002755-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O 

(ADVOGADO)

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO JOSE IND. E COM. DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - ME (EXECUTADO)

FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: VISTO. I. Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não 

ocorrendo à quitação do débito e nem garantido a execução, expeça-se 

mandado de penhora e/ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei. 

IV. Depois, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo 

de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da 

LEF). V. Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da 

presente decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. 
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Cumpra-se. Rondonópolis, 22/04/2018 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004192-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1004192-11.2016.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

execução de sentença proposta por CELIA MARIA DE CARVALHO em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. No que 

tange ao pleito de implantação do benefício auxílio doença por acidente do 

trabalho, o pedido de cumprimento de sentença segue o rito do artigo 536 

do Código de Processo Civil. Assim, DETERMINO que o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, 

providencie a implantação do benefício auxílio doença por acidente do 

trabalho, em favor da exequente. Intime-se a Gerência Executiva em Mato 

Grosso – Agência da Previdência Social de Atendimento de Demanda 

Judicial para, no prazo de 30 (trinta dias), providenciar a implantação do 

benefício auxílio doença por acidente do trabalho, em favor da exequente. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, domingo, 

22 de abril de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 740562 Nr: 2350-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 740562.

VISTO.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ajuizou EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução de Sentença promovida 

por CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA, alegando, em síntese, 

excesso de execução, pois o exequente “acrescentou o percentual de 

25% do valor das diferenças para outra pessoa. Após, fixou um adicional 

de R$ 284,95, em todo o período, enquanto o INSS reajustou, conforme 

índices legais”. Ao final, apontou como devido apenas o valor de R$ 

4.035,75.

O exequente concordou expressamente com os valores apresentados 

pelo INSS (fls. 259).

Diante da concordância do exequente com os cálculos do executado, 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 247/255, porque aparentemente estão de 

acordo com o acórdão.

Em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os documentos 

relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido provimento, para a 

elaboração do cálculo de liquidação do débito com as retenções 

necessárias.

Apurado o cálculo pelo Departamento competente, expeça-se o ofício 

requisitório à autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar 

a obrigação com o uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao 

p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).

O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as devidas deduções, 

devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos relacionados no artigo 

4º, §1º do Provimento.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 18 de janeiro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 448713 Nr: 3892-42.2011.811.0003

 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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ÉGIDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAM AUZANI - OAB:6.624/MT, NATASHA DE OLIVEIRA 

MENDES COUTINHO - OAB:OAB/MT16445

 VISTO.

Intime-se a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

e requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 409052 Nr: 4737-79.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VITOR FERREIRA PINTO, JOAO FERREIRA PINTO, 

TEREZINHA RIBEIRO PINTO, ERALDO RIBEIRO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILOMENA CECILIA DUARTE - 

OAB:29845/PR, MARIO SERGIO KECHE GALICIOLLO - OAB:29.877/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783415 Nr: 7553-87.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA DOS ANJOS CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY APARECIDA CEZARETO 

- OAB:20054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 (...) 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. (...) 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 Município de Rondonópolis 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 
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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.: 820046 Nr: 2943-42.2016.811.0003

 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: MARIA IVA MIRANDA LAURENTINO

 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:

 (...) 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 (...) 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.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 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. A Sra. 

Perita 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.: 752107 Nr: 8822-98.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO GIL, LEONIR PAES SOARES DE 

BARROS, GILDENY RODRIGUES LOPES, SEBASTIÃO CARLOS 

NASCIMENTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perita a contadora AURILENE LOPES SOARES, 

podendo ser encontrada na Rua Dezessete, n° 713, Condomínio Terra 

Nova, bairro Colina Verde. Rondonópolis/MT, Cep: 78740-405, e nos 

t e l e fone s :  ( 6 6 )  9 6 1 4 - 8 3 2 2  /  ( 6 6 )  3 0 2 7 - 9 3 3 5 ,  e - m a i l : 

aurylenesoares@gmail.com. (...) 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.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 dos autores 

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 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. A Sra. 

Perita terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 771147 Nr: 2795-65.2015.811.0003

 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: ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS

 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 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 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo do 

autor 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. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 748517 Nr: 6967-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GRACYKELLYS SILVA TOLEDO OU GRACYKELLYS 

OLIVEIRA, SILVIO BELEM RAMOS, MANOELITO SOARES MAIA, EWERTON 

SILVEIRA, DIEGO LOPES DE SOUZA, FATIMA APARECIDA MARTINS, 

ADALTON MARINHO VIEIRA, WANDERLEY SOARES DE AMORIM, MIGUEL 

GOMES DE LIMA, ADRIANO GALDINO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11.230-B, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - 

OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Na hipótese dos autos, conforme já consignado às fls. 282/283, o 

cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo dos autores, em razão da 

conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Para realização da perícia a perita AURILENE LOPES SOARES foi intimada 

e apresentou proposta de honorários no valor de R$ 700,00 (setecentos 

reais) (fls. 288).Ocorre que, muito embora conhecido o rigor e a qualidade 

técnica do trabalho da perita nomeada, é certo que a sua proposta de 

honorários apresenta valor mais elevado do que o habitualmente praticado 

neste Juízo em casos semelhantes atualmente. Diante disto, substituo a 

perita nomeada nos autos, nomeando para o encargo 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: 
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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.Efetuado o depósito, 

intime-se o perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os 

quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o de que deverá 

informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes 

possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o 

prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo 

aos quesitos acostados aos autos. 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.: 784552 Nr: 7985-09.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE LIMA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

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 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. 

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.: 779613 Nr: 6044-24.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS, MARLENE 

CANDIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) 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 

das autoras 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. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737322 Nr: 201-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TERESINHA DE JESUS COLVERO LIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Na hipótese, entendo que não é possível decidir a liquidação de plano. 

Assim, verifica-se que há necessidade de realização de perícia contábil, a 

fim de apurar o percentual devido ou se já houve a devida 

incorporação.Dessa forma, para realização da perícia contábil, 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, email: 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. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 774947 Nr: 4243-73.2015.811.0003

 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: TATIANE NOGUEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - 

OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) 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 
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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, 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.: 736415 Nr: 15755-24.2013.811.0003

 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 FIALHO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÊNESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O acórdão de fls. 379/383 reformou a sentença de extinção da liquidação 

(fls. 306/309), determinando o regular processamento do cumprimento de 

sentença, inclusive com a sua liquidação.

Assim, intime-se o perito nomeado nos autos para informar, no prazo de 

10 (dez) dias, se a perícia determinada neste feito já foi realizada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 748789 Nr: 7136-71.2014.811.0003

 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: GENI GARCIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - 

OAB:22.656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Diante disto, substituo o perito nomeado, nomeando para o encargo 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  te le fone :  (66 )  9973-9173 ,  e -ma i l : 

lindomarjunior1@hotmail.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 (...).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(...) 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.Efetuado o 

depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se 

os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o de que deverá 

informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes 

possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o 

prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo 

aos quesitos acostados aos autos. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807173 Nr: 17075-41.2015.811.0003

 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: RONAIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/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 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.(...) 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.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 do autor 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 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. A Sra. Perita 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.: 823694 Nr: 4194-95.2016.811.0003

 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: MARILY MENEFHETTI FERREIRA

 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:

 (...) No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perita a contadora AURILENE LOPES SOARES, 

podendo ser encontrada na Rua Dezessete, n° 713, Condomínio Terra 

Nova, bairro Colina Verde. Rondonópolis/MT, Cep: 78740-405, e nos 

t e l e fone s :  ( 6 6 )  9 6 1 4 - 8 3 2 2  /  ( 6 6 )  3 0 2 7 - 9 3 3 5 ,  e - m a i l : 

aurylenesoares@gmail.com. (...) 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.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 
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vencimentos, neste período.Efetuado o depósito e apresentado os 

documentos, 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. A Sra. 

Perita 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.: 767488 Nr: 1091-17.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO PAULO MELLO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) 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 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo do 

autor 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. 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.: 812373 Nr: 247-33.2016.811.0003

 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: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIRA FALCO - 

OAB:21813/0

 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, 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.: 784868 Nr: 8104-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOANA RIBEIRO ESTEVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 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.: 736452 Nr: 15791-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MERCEMEIRE BELO FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, TANIA MARIA CARDOSO 

SILVA AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 VISTO.

O acórdão de fls. 533/544 reformou a sentença de extinção da ação.

Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do Laudo Pericial de fls. 233/239.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 821607 Nr: 3470-91.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANI ALEXANDRA PESSOA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, MANUELLA AERNOUDTS - OAB:OAB/MT 

14503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - 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.: 749439 Nr: 7468-38.2014.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO PEREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/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 do 

autor 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. 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.: 799970 Nr: 14390-61.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CAMPOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - 

OAB:22248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIA DE LOURDES 

CAMPOS DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A autora requer a remessa dos autos ao contador judicial para elaboração 

dos cálculos (fls. 238/239).

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado no acórdão de fls. 186/194, o percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, 

nomeio como perito o contador LUIZ ANTÔNIO SILVIO PEREIRA, podendo 

ser encontrado na Rua Fernando Correia da Costa, n° 697, bairro Vila 

Aurora, Rondonópolis-MT, Cep: 78740-000, e nos telefones: (66) 

9605-6200 /  (66)  3426-9932 /  (66)  3421-6631 ,  ema i l : 

luizcontador@terra.com.br.

Anoto que o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável pelo 

pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS.ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão 

cruzeiro real para URV) onde o requerido também será responsável pelo 

pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de verba 

honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em 

grave impacto nos cofres públicos.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Intime-se 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.

Indefiro o pedido de remessa dos autos ao contador judicial, uma vez que 

a contadoria deste Juízo não realiza a espécie de cálculo exigido neste 

feito.

 Intimem-se. 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.

Desentranhem-se a petição e documentos de fls. 192/201, haja vista que 

não guradam relação com o presente feito.

Diante o teor da petição de fls. 191, determino a intimação pessoal da 

parte autora acerca do retorno.

Cumpridas as determinações, ARQUIVEM-SE os autos, pois a ação foi 

julgada extinta (acórdão - fls. 183/186).

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 329 de 517



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 331123 Nr: 2448-18.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, Alan Vitor Sousa da Mata - OAB:

 VISTO.

Arquive-se, conforme requerido (fls. 210).

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010262-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA AGENCIA FAZENDARIA RONDONÓPOLIS - ELIANE CLAUDIA 

PRAGA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1010262-10.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de mandado 

de segurança com pedido de liminar impetrado por PEDROMAR 

TRANSPORETES LTDA contra a CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE 

RONDONÓPOLIS – ELIANE CLÁDIA PRAGA, aduzindo, em síntese, que 

exerce atividade no setor de transporte rodoviário de cargas, com sede 

em São Marcos/RS. Relata que, em 24/11/2017, adquiriu para a filial de 

Mato Grosso o caminhão descrito na NFe 96.912, pagando o diferencial de 

alíquota de ICMS para veículo novo, mas em face de recente alteração na 

legislação da SEFAZ/MT, mesmo o contribuinte tendo cumprido com sua 

obrigação, é necessário que se faça um procedimento administrativo e 

somente após sua conclusão é que o veículo/caminhão é liberado para 

licenciamento e emplacamento neste Estado. Alega que a cada dia que o 

veículo permanece parado, aguardando o procedimento administrativo da 

SEFAZ é um prejuízo para impetrante, já que depende do veículo para 

exercer sua atividade de transporte. Assim, requer a concessão de liminar 

para que a autoridade coatora suspenda qualquer restrição do diferencial 

de alíquota, com a liberação do veículo para licenciamento e 

emplacamento. A liminar foi deferida para determinar que a impetrada 

suspenda a restrição do diferencial de alíquota para fins de licenciamento 

e emplacamento do veículo CAMINHÃO TRATOR MODELO FH 540 6X4, 

VOLCO FH 6X4, RENAVAM 319472, descrito na nota fiscal eletrônica nº 

96.912. Notificada, a impetrada informou que a medida perdeu o objeto, 

pois o veículo já foi emplacado e licenciado, assim como foi concedida a 

Isenção do Primeiro Emplacamento, em 18/12/2017, ou seja, antes mesmo 

de proferida a liminar. Ao final, pugnou pelo reconhecimento da perda do 

objeto da ação. Parecer do Ministério Público pela extinção do feito, sem 

resolução do mérito, ante a perda do objeto da ação. É o relatório. Decido. 

Assiste razão ao Ministério Público e a autoridade coatora quanto à perda 

do objeto desta ação mandamental. Denota-se dos autos, que o impetrante 

buscou a tutela jurisdicional porque não conseguiu emplacar o seu veículo 

em razão de algumas exigências impostas pela Secretaria de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso. O pedido de liminar foi deferido; a Secretaria de 

Estado de Fazenda informou que o veículo foi emplacado, licenciado e 

concedida a isenção d primeiro emplacamento em 18/12/2017, ou seja, 

antes mesmo do deferimento da liminar, que ocorreu em 19/12/2017. 

Assim, tem-se a perda do objeto porque não há como se restabelecer o 

‘status quo’ anterior. Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: 

“Se o ato coator, consubstanciado na determinação de sequestro de 

verba pública para satisfação de precatório, não pode ser mais desfeito, 

em razão do levantamento dos valores, sendo impossível o retorno ao 

‘status quo’ ou mesmo a devolução da quantia respectiva, deve ser extinto 

o ‘mandamus’, por perda do objeto.” (RMS n. 22.788-SP, Rela. Mina. Eliana 

Calmon, 2ª Turma). Posto isso, reconheço a perda do objeto do MANDADO 

DE SEGURANÇA impetrado por PEDROMAR TRANSPORETES LTDA em 

face do CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE RONDONÓPOLIS – ELIANE 

CLÁDIA PRAGA. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P.R.I.C. Rondonópolis, 

23 de abril de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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VERDOLIN - OAB:7464/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA, Cpf: 

19866118843, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

SALVADOR RODRIGUES DE MENEZES, Cpf: 30909660182, Rg: 

0467532-0, Filiação: Getulio Rodrigues de Menezes e Aurea Mariano 

Rodrigues, data de nascimento: 19/11/1963, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante e atualmente em local incerto e não sabido ALBERTO 

GONÇALVES SOBRAL, Cpf: 46423974853, Rg: 12.314.918-6, Filiação: 

Isaias Goncalves de Oliveira e Luzinet Sobral de Oliveira, data de 

nascimento: 23/02/1951, brasileiro(a), natural de Porecatu-PR, casado(a), 

autônomo. 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: 25/01/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

CENTRAL DEPOSITO SECOS E MOLHADOS LTDA, LUZINET SOBRAL DE 

OLIVEIRAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de INFRAÇÃO - RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 814/2004.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/12/2004

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 759.756,10

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 718487 Nr: 13950-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO CAVALCANTE, NEIDE MARIA NASCIMENTO 

CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMITA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/11.551, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 Nos termos da legislação e Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para expedição de documentos a fim de intimar a(s) parte 

requerida(s), para querendo contrarrazoar o(s) recurso(s) de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 755439 Nr: 10561-09.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA VILA BARBOSA ROCHA

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 765166 Nr: 15954-12.2014.811.0003

 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: EDIMIR DA SILVA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES SOARES - 

OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para 

condenar a parte ré a pagar à parte autora a indenização por dano moral 

no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), corrigida monetariamente a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), com correção monetária 

baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e 

juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 

1º-F da Lei nº 9.494/97.Deixo de condenar o réu à custa processuais nos 

termos do artigo 2.14.5 da CNGC. Condeno o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do §3º, I, do art. 85 do CPC/2015. A sentença 

não está sujeita à remessa necessária, uma vez que condenação foi 

inferior a 500(quinhentos) salários-mínimos – § 3º, II, art. 496 do Código de 

Processo Civil.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 720443 Nr: 1480-70.2013.811.0003

 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: EDVALDO CAVALCANTE, NEIDE MARIA DO 

NASCIMENTO CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMITA RODRIGUES DE SOUZA, MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 Nos termos da legislação e Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para expedição de documentos a fim de intimar a(s) parte 

requerida(s), para querendo contrarrazoar o(s) recurso(s) de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 451298 Nr: 6477-67.2011.811.0003

 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: REFORMADORA DE VEÍCULOS RONDONÓPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:13.909-B, ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736317 Nr: 15685-07.2013.811.0003

 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: VANEIDE VITORIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para manifestar-se no prazo legal, em 

razão da impugnação oferecida às fls. 289/252.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737585 Nr: 411-66.2014.811.0003

 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: KAWAMURA YHISAMU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:11922/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Thalles Passos de Almeida - 

OAB:

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais e, por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.Concedo à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual a condeno ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §3º, incisos I, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa 

enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído 

no artigo 98, §3º, do CPC/2015.Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732839 Nr: 12953-53.2013.811.0003

 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: MORETTO E JACINTHO LTDA, MAURO LUIZ MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DE ARRECAÇÃO DA FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL DA CIDADE DE RONDONOPOLIS-INUDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAYANE MOREIRA 

LIBANO FOULETTO, para devo lução dos autos nº 

12953-53.2013.811.0003, Protocolo 732839, 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.: 725259 Nr: 6213-79.2013.811.0003

 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): BANCO CITICARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:SP/ 126.504, JULIANO RICARDO SCHMITT - 

OAB:OAB/SC 20.875

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALENCAR LIBANO 

DE PAULA, para devolução dos autos nº 6213-79.2013.811.0003, 

Protocolo 725259, 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): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 873883 Nr: 7980-16.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA BRUNO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESPOLIO 

DE ANTONIO ANGELO MEDEIROS, MARCIA CRISTINA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT10083

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias, conforme despacho de fls. 206 ,§ IV.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735527 Nr: 15071-02.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITICARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALENCAR LIBANO 

DE PAULA, para devolução dos autos nº 15071-02.2013.811.0003, 

Protocolo 735527, 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): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736310 Nr: 15678-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS ZANARDINI

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para querendo, manifestar-se no 

prazo legal, dando prosseguimento ao feito, tendo em vista a decisão dos 

embargos

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 742450 Nr: 3576-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCY SOARES, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, VALDIR SCHERER, RENATO DIAS COUTINHO NETO

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para querendo, manifestar-se no 

prazo legal, dando prosseguimento ao feito, tendo em vista a decisão dos 

embargos

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 731751 Nr: 12077-98.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para querendo, manifestar-se no 

prazo legal, dando prosseguimento ao feito, tendo em vista a decisão dos 

embargos

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 731757 Nr: 12084-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACELINO DE BRITO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para querendo, manifestar-se no 

prazo legal, dando prosseguimento ao feito, tendo em vista a decisão dos 

embargos

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734211 Nr: 14058-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCENI DERMINDA GUIMARAES, VALDIR SCHERER, 

RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para querendo, manifestar-se no 

prazo legal, dando prosseguimento ao feito, tendo em vista a decisão dos 

embargos

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734226 Nr: 14072-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLINEIA BRITO DE SOUZA, RENATO DIAS COUTINHO 
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NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para querendo, manifestar-se no 

prazo legal, dando prosseguimento ao feito, tendo em vista a decisão dos 

embargos

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734912 Nr: 14625-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDA RODRIGUES DOS SANTOS, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para querendo, manifestar-se no 

prazo legal, dando prosseguimento ao feito, tendo em vista a decisão dos 

embargos

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734929 Nr: 14639-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIONIDES FERNANDES DE LIMA, VALDIR SCHERER, 

RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para querendo, manifestar-se no 

prazo legal, dando prosseguimento ao feito, tendo em vista a decisão dos 

embargos

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 606255 Nr: 4070-65.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALEXANDRE ALMEIDA GUIMARÃES, 

JACSON JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Laércio Antônio dos Santos Pelliccioni - OAB:4.288/MT

 Intimação do advogado, Doutor Laércio Antônio dos Santos Pelliccioni, 

OAB/MT 4.288, para a audiência designada para o dia 14/05/2018, às 

16:30.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 653884 Nr: 3452-47.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE JESUS MOREIRA, IGOR DOS 

SANTOS OLIVEIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silverio Pereira - 

OAB:OAB/MT 11.230-B

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta(s) à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir(em) defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Por fim, com relação a possibilidade de desvinculação da(s) 

arma(s)/munição(ões) apreendida(s), tendo em vista que o(s) acusado(s) 

sequer foi(ram) citado(s), há que se manter a vinculação até que se 

estabeleça o contraditório.

Diante disso, após a regular citação, deverá(ão) a(s) defesa(s) 

manifestar(em) especificamente, por ocasião da resposta à acusação, 

acerca do interesse na manutenção do armamento vinculado a presente 

ação penal.

Posteriormente, dê-se vista ao Ministério Público para também 

manifestar-se no prazo de 10 dias.

Cumpridas as determinações supra, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 318930 Nr: 3747-02.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON DUARTE ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 43.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:a)em relação ao crime de tentativa de latrocínio (vítima Sandro L. de 

M. Delgado) descrita no 1º item da denúncia, com fundamento no art. 383 

do CPP, desclassificar a conduta e, portanto, condenar Adailton Duarte 

Rocha como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II;b)em 

relação ao delito de roubo (vítima “Lan-house”) também descrito no 1º item 

da denúncia, condenar o acusado como incurso nas sanções no art. 157, 

§ 2º, incisos I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal; e c)com 

fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver o 

acusado em relação ao delito de roubo (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) 

descrito no 2º item da denúncia. IV – DOSIMETRIA DA PENA44.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.45.Primeira fase: circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal: a)Culpabilidade: a “culpabilidade, 

entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da 
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conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 

178660/GO, Rel. nado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, não constato nenhum elemento capaz de valorar 

negativamente neste ponto.d)Personalidade do agente: a personalidade 

deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades de aumento ou diminuição 

da pena.56.Regime de pena: em razão do quantum de pena aplicada e da 

reincidência delitiva, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo 

o regime inicialmente fechado para o cumprimento da 

reprimenda.57.Substituição da pena: incabível a substituição em razão do 

quantum aplicado e da natureza do delito.58.Da prisão preventiva: no que 

se refere ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, verifico que o réu 

respondeu solto a toda a instrução criminal e, segundo consta dos autos, 

n

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 660050 Nr: 9040-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELY CARVALHO LIMA, LUCAS ALVES 

MENDES, JHON ANDERSON LIMA SILVA, LUCAS JUHAN ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, ERIKA MORAES DE 

LIMA - OAB:17530 MT

 Autos nº 9040-35.2017.811.0064 – Cód. 660050

Vistos.

Recebo os recursos de apelação interpostos pelas defesas dos 

acusados às fls. 358, 376/384 e 386/395, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 359 e 369), em seus legais efeitos.

Formalizado os recursos de apelação interpostos, já com as 

contrarrazões (fls. 396/406), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662543 Nr: 11059-14.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUCAS DA SILVA PEREIRA, WESLEY 

GUILHERME AMARAL SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETULIO BADOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Autos nº 11059-14.2017.811.0064 – Cód. 662543

Vistos.

Recebo os recursos de apelação interpostos pela acusação à fls. 183 e 

pelas defesas dos acusados às fls. 193 e 215, ante a certificação de sua 

tempestividade (fls. 184 e 194), em seus legais efeitos.

Formalizado os recursos de apelação interpostos, já com as 

contrarrazões (fls. 201/209, 219/222 e 223/228), encaminhem-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 652522 Nr: 2102-24.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEANDRO SILVA, ROSIMEIRE SIQUEIRA 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, WELSON GAIVA MARINO - 

OAB:14.033/MT

 Intimação do Advogado Doutor: EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - 

OAB:13612, WELSON GAIVA MARINO - OAB:14.033/MT, para 

manifestação nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664698 Nr: 13075-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDYGAR JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 13075-38.2017.811.0064 – Cód. 664698

Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 150, a qual informa que foi expedida carta 

precatória para a inquirição da testemunha Daniele Ludmila dos Santos, 

uma vez que o Ministério Público indicou novo endereço da mesma à fl. 

145, determino que seja retirada da pauta de audiência do ato designado 

para o dia 03.05.2018 às 16h30min.

 Desde já, uma vez atingida à finalidade dos atos deprecados às fls. 139 e 

141 e 143, declaro encerrada a instrução processual e determino vista 

dos autos ao Ministério Público e à defesa para que apresentem seus 

memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 603589 Nr: 1335-59.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANTONIO RAMOS GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Rezende de Oliveira - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Autos nº 1335-59.2012.811.0064 – Cód. 603589

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que à fl. 07 o Ministério Público arrolou 07 

(sete) testemunhas, sendo ouvidas as testemunhas Rosenilda Pereira 

Ramos, Veny França Neto e Januário Dias Pereira (fls. 333/335), Jeandre 

Lucas Dalexandre e Silva (fls. 394/398) e João Pereira da Silva (fls. 

408/409); restando pendente a oitiva das testemunhas Geraldo José 

Giuntini Garcia e Antônio Ramos Geraldo.

A defesa do acusado arrolou 06 (seis) testemunhas (fls. 143), das quais 

três tratam-se de testemunhas comuns e já inquiridas (Jeandre Lucas 

Dalexandre e Silva, João Pereira da Silva e Veny França Neto) e, ainda 

não foram ouvidas as testemunhas Paulo Laerte de Oliveira, Marcio Luis 

Schimidt e Carlos Alberto Zambardino Sobrinho.

Às fls. 411/420 consta que a carta precatória expedida à cidade e 

comarca de Porto Alegre/RS, para inquirição da testemunha de defesa 

Márcio Luis Schimidt, foi devolvida sem o devido cumprimento, uma vez 

que referida testemunha não foi localizada no endereço indicado conforme 

certidão de fl. 418.

Diante disso, intime-se a defesa do acusado para manifestar-se acerca da 

devolução da carta precatória alhures mencionada, bem como informar se 

insiste na oitiva das testemunhas remanescentes, em 10 (dez) dias, em 

caso positivo, indicar endereço para a devida intimação das mesmas.

De igual modo, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, manifestar se possui interesse na oitiva das testemunhas Geraldo 

José Giuntini Garcia e Antônio Ramos Geraldo, bem como designar 

endereço atualizado destas.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 614272 Nr: 4898-27.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado Dr. Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB/MT nº 

12.992, para que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 horas, uma 

vez que o prazo para manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de 

busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626619 Nr: 8547-63.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 Intimação do advogado do acusado, Dr.Tales Passos de Almeida - 

OAB/MT nº 15217, que os autos encontram-se em cartório, pelo prazo 

legal, para apresentação de memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636206 Nr: 7271-60.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA MARA DE JESUS MACHADO, 

RAFAEL GERMANO GIL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130, Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação da advogada Dra. Isia Maria de Faria Zuzarte de Mendonça - 

OAB/MT nº 7130, para que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 

horas, uma vez que o prazo para manifestação encontra-se extrapolado, 

sob pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 649008 Nr: 9315-18.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA MARIA DE SOUZA, RUBENS FÉLIX 

HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:OAB/MT 16.316

 Assim, em conformidade com o parecer ministerial, ACOLHO a justificativa 

apresentada pela ré em referencia ao descumprimento de uma das 

condições estabelecida por ocasião da liberdade provisória concedida às 

fls. 220/221, as quais, inclusive, nesta oportunidade reitero e transcrevo, 

para que a acusada tenha ciência e dê continuidade no seu cumprimento à 

seguintes condições: 1) Comparecer mensalmente a este juízo, a fim de 

informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP);2) Comparecer a 

todos os atos do processo (art. 319, VIII); 3) Não mudar de residência ou 

se ausentarem da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso 

prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); e4) Não frequentar lugares de 

má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP).Defiro o requerimento 

ministerial contido à fl. 235, assim:1.Expeça-se carta precatória para a 

cidade e comarca de Sonora/MS, visando a oitiva do policial militar Sérgio 

Luiz Vieira Rodrigues, em audiência a ser designada pelo d. juízo 

deprecado. 2.Intime-se a defesa do réu Rubens Félix Honório para 

manifestar se possui interesse ou não na oitiva da testemunha Antônia 

Simão Lene.Por fim, sem prejuízo de manifestação ou não da defesa do 

acusado Rubens Félix Honório, DESIGNO audiência de continuação para o 

dia 28.05.2018 às 17h30min, para oitiva das testemunhas Thiago Henrique 

Montanhar Gonçalves, que deverá ser intimada em domicílio indicado à fl. 

235 e, Antônia Simão Leite a ser intimada no endereço constante à fl. 

193.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659045 Nr: 8088-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIEIRA ALMEIDA JUNIOR, LUCAS 

CAMPOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 Intimação do advogado Dra. Lucimar Batistella - OAB/MT nº 9279, para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 horas, uma vez que 

TRATA-SE DE PROCESSO COM RÉU PRESO, bem como que o prazo para 

manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de busca e apreensão 

dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662602 Nr: 11113-77.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALISSON FERREIRA DE ARRUDA, 

SEBASTIAO RODRIGO DE SOUSA SILVA, JULIO CESAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MOREIRA PEREIRA - 

OAB:24.326-O, JOAO BATISTA BORGES JUNIOR - OAB:7637/MT, 

Ricardo Henrique Ayala Barbosa - OAB:24.326-O/MT

 Intimação do advogado Dr. Alex Moreira Pereira - OAB/MT nº 24.326-O, 

para que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que TRATA-SE DE PROCESSO COM RÉU PRESO, bem como que o prazo 

para manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de busca e 

apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662660 Nr: 11171-80.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GOMES MACHADO, VALDIR 

PALACIOS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, JURANDIR VERNEQUE DIAS - OAB:14813 MT

 Intimação do advogado Dr. Jurandir Verneque Dias - OAB/MT nº 14.813, 

para que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 horas, uma vez 

que TRATA-SE DE PROCESSO COM RÉU PRESO, bem como que o prazo 

para manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de busca e 

apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 661842 Nr: 10444-24.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279 MT

 Intimação do advogado Dra. Lucimar Batistella - OAB/MT nº 9279, para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 horas, uma vez que o 

prazo para manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de busca e 

apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 631154 Nr: 3287-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA PIRES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos, etc.

 Tratando-se de réu(s) solto(s), cuja citação pessoal restou infrutífera (fls. 

272 e 278) e, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 362 do 

Código de Processo Penal, determino a citação por edital do(s) acusado(s) 

nos termos do art. 361 do CPP.

Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso o(s) réu(s) não apresente(em) defesa, não compareça(m) em 

juízo ou não constitua(m) advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, 

determino, desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo 

prescricional, pelo prazo de 16 anos, nos termos da súmula 415 do STJ.

Depois de decorrido o prazo da intimação do edital e caso o acusado não 

apresente resposta à acusação, venham-me os autos conclusos para 

deliberar sobre o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério 

Público.

Por fim, proceda à retificação do nome do acusado BRUNO FERREIRA 

PIRES na capa dos autos e nos sistemas de informação, conforme 

documento do Sistema de Informações Eleitorais (SIEL) de fl. 274 e 

documento de Identidade (fl. 245).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634192 Nr: 5597-47.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BEZERRA 

VALERIANO - OAB:

 Autos nº 5597-47.2015.811.0064 – Cód. 634192

Vistos.

Considerando a decisão proferida à fl. 56, bem como que o acusado 

possui advogado devidamente constituído nos autos conforme procuração 

de fl. 55, qual seja: Dr. Rafael Bezerra Valeriano – OAB/MT 19.971; 

intime-se o mesmo para apresentar resposta à acusação em favor do 

acusado Leandro dos Santos Lima, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 631154 Nr: 3287-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 AUTOS - N.º 631154

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal em que foi denunciado BRUNO FERREIRA PIRES 

como incurso ao disposto nos artigos 157, §3 (segunda parte), c/c artigo 

14, inciso II, do Código Penal.

Inicialmente, verifica-se a ação penal tramitou em desfavor somente de 

DIEGO XAVIER FERREIRA, porém no dia 21.05.2015 o Ministério Público 

ofereceu denúncia em face de Bruno às fl. 268.

Denúncia recebida em 15.06.2015 (fl. 270), ocasião em que foi expedido 

mandado de citação para o acusado, o qual não foi cumprido em razão do 

mesmo não residir no endereço fornecido (fl. 272).

O Ministério Público se manifestou no sentido de proceder nova diligência 

para citar o acusado Bruno, bem como informou o endereço em que o 

mesmo poderá ser localizado.

Diante disso, determino a expedição de mandado de citação para o 

acusado Bruno, o qual poderá ser localizado no endereço: Rua das 

Flores, nº 581, bairro Dom Oscar Romero, nesta cidade.

Sem prejuízo, determino a citação do acusado por meio de edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631154 Nr: 3287-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação do advogado Dr. Getúlio Baldoíno da Silva Terra Júnior - 

OAB/MT nº 15.193, para que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 

horas, uma vez que o douto causídico levou os autos em carga rápida, 

bem como que o prazo para eventual manifestação encontra-se 

extrapolado, sob pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669533 Nr: 2171-22.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO CONCEIÇÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 2171-22.2018.811.0064 – Cód. 669533

Vistos.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Paulo Sérgio 

Conceição da Costa, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23.05.2018, às 15h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669533 Nr: 2171-22.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO CONCEIÇÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 2171-22.2018.811.0064 – Cód. 669533

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Paulo 

Sérgio Conceição da Costa como incurso no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em arremate, com relação ao pleito ministerial para juntada de certidão de 
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antecedentes criminais, por ora, INDEFIRO, pois não há comprovação nos 

autos da impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o art. 1373, II, da 

CNGC.

Oficie-se à autoridade policial para juntar aos autos cópia dos documentos 

de identificação da vítima conforme requerido pela representante 

ministerial na cota retro.

Por fim, considerando prontuário civil à fl. 35, proceda-se a retificação da 

capa dos autos para fazer constar como indiciado Paulo Sérgio Conceição 

da Costa.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 646068 Nr: 6841-74.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O, JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA - 

OAB:19307

 I – Deixo para apreciar o pedido de progressão de regime para em 

audiência.

II – Designo para o dia 24 de maio de 2018, às 14:30.

III – Comunique-se ao Diretor da Penitenciária/Cadeia Pública 

requisitando-se o(a) reeducando(a), bem como para que apresente 

certidão de comportamento carcerário.

IV – Intime-se a defesa constituída, advogado que se manifestou na peça 

de fl. 223/224, para que traga aos autos, na data da audiência, 

comprovante de endereço do recuperando em possível liberdade.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 646068 Nr: 6841-74.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O, JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA - 

OAB:19307

 Proceder a intimação da Dr. Ellen Marcia Itacaramby OAB Nº 16.989/O 

para que aos autos na data da audiencia, comprovante de endereço do 

recuperando em possivel liberdade. Fica a Vossa Senhoria devidamente 

intimadA. Eu _______________ Eduardo Mariano de Souza que digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 666519 Nr: 14627-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ROCHA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Ferreira do 

Prado - OAB:15.999

 I – Defiro a cota retro.

II – Designo para o dia 30 de maio de 2018, às 13:30, audiência de para 

fixar os condições do livramento condicional.

III – Intime-se o recuperando, advertindo-o que até a data da audiência 

deverá cumprir as condições da decisão de fl. 426.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público e ao defensor constituído.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659089 Nr: 8130-08.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE JESUS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEUZA BISPO DE MOURA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR PEREIRA DE MOURA - 

OAB:19196/O

 Código: 659089

Vistos etc.

 Considerando a decisão proferida no Conflito de Competência nº 

1000648-53.2018.8.11.0000 (fls. 161/166), remetam-se os autos ao Juízo 

da 2ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca.

 Às providências.

 Cumpra-se, com urgência.

Rondonópolis, 19 de Abril de 2018.

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

 Código: 615100

Vistos etc.

 Ante o teor da cota ministerial de fls. 191, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 17/05/2018, às 14h30min.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se, observando-se os endereços fornecidos às fls. 171.

Rondonópolis, 19 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639525 Nr: 1165-48.2016.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307, EMERSON SPIGOSSO - OAB:5.281-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177

 Código: 639525

Vistos etc.

 Considerando a decisão proferida no Conflito de Competência nº 

100710-93.2018.8.11.0000 (fls. 300/332), remetam-se os autos ao Juízo 

da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca.

 Às providências.

 Cumpra-se, com urgência.

Rondonópolis, 20 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639696 Nr: 1295-38.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 
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MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO 

JUNIOR - OAB:22128/A, WENDELL PEREIRA DE MELO - OAB:23910/MT

 Código: 639696

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de RICARDO AUGUSTO CARVALHO DE 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime do 

Artigo 147, em continuidade delitiva, na forma do Artigo 71, ambos do 

Código Penal, em observância ao disposto no art. 5°, II da Lei 11.340/2006.

Narra a denúncia que, em 08/02/2016, no período diurno, na residência da 

vítima, localizada na Rua 02, Lote 02, Quadra 13, Bairro Mathias Neves, 

nesta comarca, o denunciado, com consciência e vontade, por palavras e 

ações, ameaçou de causar mal injusto e grave contra sua 

ex-companheira, Flávia Cristina Soares da Silva, dizendo que a mataria se 

arrumasse outra pessoa.

E, em 14/02/2016, por volta das 09h50min, na residência da vítima, no 

mesmo endereço descrito acima, por palavras e ações, o acusado 

ameaçou de causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira, 

dizendo que não sairia do lar e se tivesse que sair iria quebrar a cara dela, 

conforme informações descritas no BOPM 2016.51263 de fls. 10/12 e 

declarações vitimárias de fls. 15/16.

 Consta da exordial acusatória que denunciado e vítima conviveram por 10 

(dez) anos, estavam separados de fato há 2 (dois) meses, e que ele não 

aceitava a separação e sempre a ameaçava de morte.

A preambular relata que, em 08/02/2016, o denunciado passou a ameaçar 

a vítima constantemente, dizendo que a mataria se arrumasse outra 

pessoa. Com medo, a ofendida comunicou a Delegacia Especializada e, em 

13/02/2016 a mesma foi ouvida, representou criminalmente contra o 

denunciado e requereu medidas protetivas. Em 14/12/2016, o acusado, 

tornou a ameaçá-la, dizendo que não sairia do lar e que se tivesse que 

sair quebraria a cara dela. E em 15/02/2016, após levar seus filhos para a 

escola e retornar, o denunciado trancou a casa e impediu sua entrada.

Interrogado, o denunciado negou os fatos perante a autoridade policial 

(fls. 21/22).

A denúncia foi recebida em 16/05/2016 (fls. 41).

O acusado foi citado em 20/07/2016 (fls. 48/49), apresentando resposta à 

acusação às fls. 51.

Ato contínuo, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, onde 

foram colhidas as declarações da vítima e foi realizado o interrogatório do 

acusado. As partes pugnaram pela conversão dos debates orais em 

memoriais escritos, o que foi deferido por este Juízo (fls. 73/76)

O “Parquet” apresentou os memoriais respectivos, conforme consta de fls. 

78/81, requerendo a condenação do denunciado nos termos da denúncia.

A combativa defesa, por sua vez, apresentou os seus memoriais, 

conforme consta de fls. 84/86, pugnando pela absolvição do réu e, 

subsidiariamente, pela substituição da pena de detenção pela pena de 

multa, forte no parágrafo único do Artigo 147, do Código Penal.

É relatório. Passo a decidir.

 O Ministério Público pretende, na denúncia, atribuir ao acusado RICARDO 

AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA a prática do crime do Artigo 147, em 

continuidade delitiva, na forma do Artigo 71, ambos do Código Penal, com 

as implicações da Lei 11.340/2006.

No caso em análise, verifica-se que o sujeito ativo do crime era 

ex-companheiro da vítima, possuíam relação íntima de afeto, circunstância 

que, aliada ao fato da infração penal ocorrer no ambiente doméstico ou 

familiar, atrai a competência deste Juízo Especializado para conhecer, 

processar e julgar o feito.

Feitas tais considerações e presentes os pressupostos processuais e as 

condições da Ação Penal, não havendo irregularidades a sanar ou 

requerimentos pendentes de apreciação, passa-se diretamente à análise 

do mérito da causa.

O delito em comento traz no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Parágrafo único. 

Somente se procede mediante representação.”

Tal crime consiste na prática de ameaçar, ou seja, procurar intimidar 

alguém, com palavras, por escrito, gestos ou, ainda, qualquer outro meio 

simbólico, de causar mal injusto e grave.

 Assim, verifica-se que o parágrafo único rege que o crime somente se 

procede mediante representação da ofendida, sendo que o 

prosseguimento da ação se dá quando a vítima representa no prazo de 06 

(seis) meses do conhecimento do autor da infração penal (Artigo 103 do 

Código Penal).

 Outrossim, verifica-se que a vítima manifestou expressamente o desejo 

de representar criminalmente contra o acusado, consoante consta do 

termo de declarações de fls. 17.

Portanto, o Ministério Público Estadual possui a necessária legitimidade 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, estando os autos 

em ordem.

Postas tais premissas, a materialidade do crime encontra-se estampada 

nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em 

Flagrante e corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na 

fase inquisitiva como em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, 

devendo o referido delito ser atribuído ao denunciado.

No que tange à autoria, observo que está plenamente comprovada pelas 

provas orais colhidas no bojo dos autos.

Em Juízo a vítima Flávia Cristina Soares da Silva confirmou as ameaças, e 

inclusive, declarou o seguinte, “in verbis” (mídia fls. 76):

 “Que os fatos ocorreram mesmo (...); Que ele bebia muito e ficava muito 

agressivo, que ele me agredia com palavras, nunca com socos, com 

tapas, essas coisas, em palavras ele agredia, mas só quando bebia (...); 

Que ele nunca me agrediu fisicamente (...); Que ele ameaçou me matar 

(...); Que eu queria que ele saísse de casa por conta da bebida (...); Que o 

problema era a bebida (...); Que nunca me agrediu fisicamente (...); Que foi 

só ameaça (...); Que ele me agredia verbalmente só (...); Que dormiu por 

diversas vezes em quarto separado por medo” (sic).

Frise-se, que a promessa do acusado de causar mal injusto e grave à 

vítima foi suficiente para incutir medo e abalar a sua tranquilidade, 

conforme se depreende dos trechos retro transcritos.

Nesse mesmo sentido, ensina Cleber Masson, em comentário sobre a 

consumação do crime de ameaça, no Direito Penal Esquematizado, Parte 

Especial, Vol. 2, Editora Método, 3º edição, p. 223:

“Consumação. Dá-se no instante que se verifica a percepção da ameaça 

pelo sujeito passivo, isto é, no momento em que a vítima toma 

conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando a real intenção 

do autor em fazer valer sua promessa. O crime é formal, de consumação 

antecipada ou de resultado cortado. Basta queira o agente intimidar, e 

tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo” grifos nossos.

Por sua vez, o denunciado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa 

declarou o seguinte (mídia fl. 73): “in verbis”:

“(...) Que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros (...); Que foi 

feita a denúncia porque eu bebia (...); Que quando bebia não lembrava o 

que fazia (...); Que ela pediu para eu sair de casa e eu não quis sair (...); 

Que o que atrapalhou a gente foi a bebida (...); Que depois que fui solto 

fiquei internado no Paulo de Tarso (...); Que hoje não faço uso de bebida 

alcóolica (...)” (sic).

 Outrossim, observa-se que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, e III, da Lei nº 

11.340/2006, sobretudo porque as palavras da ofendida adquirem 

especial relevância, ainda mais quando se encontram coesa e harmônica 

com as provas produzidas nos autos.

Portanto, quanto ao pedido da defesa em sede de alegações finais (fls. 

84/86), entendo que este não merece ser acolhido, uma vez que a palavra 

da vítima encontra-se em consonância com os demais elementos fáticos 

narrados nos autos.

 Aliás, esse é o entendimento, que se orienta a jurisprudência mais 

autorizada, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 61, INCISO II, 

ALÍNEA ‘f’ DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO 

PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A DETERMINAR A CONDENAÇÃO DO 

RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL 

RELEVÂNCIA – TESE SUBSIDIÁRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E 

PERSONALIDADE DO AGENTE) – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – 

PENA-BASE REDIMENSIONADA EM SEU MÍNIMO LEGAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que a palavra da vítima constitui prova 

de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das 

vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e 

segura, autoriza a condenação. O magistrado deve aplicar de forma justa 

e fundamentada a necessária reprovação, não podendo, ao analisar os 

vetores do artigo 59 do Código Penal, utilizar de justificativas genéricas e 

desprovidas de sustentação apta a exasperar a pena, o que ocorreu em 

relação às circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e 

personalidade do agente). (Ap 143478/2017, DES. PAULO DA CUNHA, 
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PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 

09/02/2018) (grifos nossos)”

Assim, restou sobejamente demonstrada a autoria delitiva, de forma que 

não há qualquer dúvida, vez que a vítima afirmou claramente em toda 

instrução processual que o acusado proferiu ameaças contra ela, no dia, 

hora e local dos fatos, bem como em outras ocasiões.

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente 

caso, conclui-se que a materialidade e autoria restam cristalinamente 

comprovadas.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao 

acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, 

já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da 

culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente 

reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado RICARDO 

AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA, pela conduta criminosa descrita no 

Artigo 147 em continuidade delitiva, na forma do Artigo 71, do Código 

Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de 

detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, 

passo a dosar a pena:

 I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o 

mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e 

deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o denunciado não os ostenta.

 III – Observo também que quanto à conduta social e personalidade do 

acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que 

ameaçou a vítima sem qualquer incitação aparente, demonstrando a 

banalidade da ação.

V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VI – As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a 

registrar a Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e 

angústias de toda ordem.

VII - Quando ao comportamento da vítima, este em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a 

pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) de 

detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a 

circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 

11.340/2006.

Diante disso, agravo em 15 (quinze) dias a pena do acusado.

 Quanto às causas atenuantes, verifico que estas inexistem. Assim, a 

pena intermediária a que se chega é a de 02 (dois) meses e 15 (quinze) 

dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que incide a 

causa de aumento prevista no Artigo 71, caput, do Código Penal, haja vista 

que ficou comprovada nos autos a continuidade delitiva do crime de 

ameaça por várias vezes contra a vítima, conforme fundamentação retro, 

inclusive o depoimento da vítima, de forma que a pena acima deve ser 

acrescida em 1/6 (um terço), isto é, em 12 (doze) dias de detenção.

Por fim, não há causas de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 02 (dois) 

meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

 ISTO POSTO, CONDENO o acusado RICARDO AUGUSTO CARVALHO DE 

OLIVEIRA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 27 

(vinte e sete) dias de detenção, pelo crime de ameaça (Artigo 147 do 

Código Penal, em continuidade delitiva), em regime inicial ABERTO (Artigo 

33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 

2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em 

momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de 

pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que 

veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de 

sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas 

restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o 

Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão 

quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, 

regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido 

dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias 

judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não 

autorizam a concessão do benefício.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação de eventual dano causado pela 

infração (Artigo 387, inciso IV, do CPP), haja vista a ausência de produção 

de provas.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de 

Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, 

verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão 

preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda 

que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição 

entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou 

decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais 

grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença 

condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de 

princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas, que devem ser 

calculadas pela Contadoria Judicial.

Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e seu 

Advogado, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome 

do réu no Rol dos Culpados (Art. 393, inciso II, do CPP); e 5) Expeça-se 

Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais 

desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo.

 Após, arquivem-se estes autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 621014 Nr: 4152-28.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDE PEREIRA SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) .ISTO POSTO, CONDENO a acusada ZENILDE PEREIRA SALDANHA, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de 

detenção, pelos crimes maus tratos e desacato, em regime inicial aberto 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena 

isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 

11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a 

aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de 

cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de 

liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código 

Penal), pois o (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670107 Nr: 2591-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 ..Incialmente, considerando o teor da certidão de fls. 94, determino que 

intime-se o acusado para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

proceda com a entrega do notebook da marca Positivo, de propriedade da 

vítima. Desde já, caso o acusado não proceda com a entrega do notebook, 

desde já decreto a prisão preventiva do acusado André Luiz Gomes 

Rosafa Atensio, vez que o réu está colocando em descrédito a ordem 

judicial e a própria Lei Maria da Penha, ante o não cumprimento da 

condição imposta.Ademais, o petitório de fls. 95, em nada exime o 

acusado de proceder com a entrega do notebook da vítima, até porque, o 

réu e seus familiares foram devidamente advertidos acerca das 

consequências do descumprimento das condições impostas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639139 Nr: 823-37.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 639139

¬

 Vistos etc.

O acusado foi citado por edital, conforme certidões de fls. 60/63, deixando 

decorrer o prazo sem qualquer manifestação de defesa.

Assim, nomeio o representante da Defensoria Pública, como curador 

especial para patrocinar a defesa do acusado.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662537 Nr: 11053-07.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O, Maria Isabel Amorim Pereira Portela 

- OAB:7387-B/MT

 Código: 662537

Vistos etc.

 Considerando o requerimento de fls. 91, intimem-se as causídicas Ellen 

Márcia Galvão Itacaramby e Maria Isabel Amorim Pereira Portela, para que 

cumpram o disposto no Artigo 112 do Código de Processo Civil .

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638242 Nr: 117-54.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA GUIA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 638242

Vistos etc.

Inicialmente, certifique-se quanto às intimações determinadas na sentença 

de fls. 117/127.

Ademais, desde logo RECEBO o recurso de apelação de fls. 128, vez que 

devidamente certificada à tempestividade às fls. 129.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 23 de Abril 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670414 Nr: 2867-58.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:16.330-MT, THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - 

OAB:23479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2867-58.2018.811.0064 (Código 670414)Vistos etc.Trata-se 

de ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável 

com partilha de bens e cautelar de urgência proposta por JULIANO 

LOURENCETTI PINHEIRO em face de DAIANE APARECIDA 

MASSONI.Recebo a exordial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. Assim, processem-se os autos em segredo de justiça (Artigo 189, 

II, do CPC), com as cautelas e anotações de praxe. Presentes os 

pressupostos, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, com 

fundamento nos Artigos 98 e 99, § 3º do Código de Processo 

Civil(...)Consequentemente, em sede de cognição sumária e com essas 

considerações, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela pleiteada, sem 

prejuízo de ulterior análise.(...). Assim sendo, tendo em vista a 

necessidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

Código de Processo Civil, notadamente no que tange a autocomposição em 

fase processual e, ainda, considerando que o objetivo principal é priorizar 

o incentivo à conciliação DETERMINO que o presente feito seja 

encaminhado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca (CEJUSC), a fim de que seja realizada audiência de 

conciliação.Cite-se a parte requerida para comparecer a audiência de 

conciliação, devendo constar no mandado as advertências dos Artigos 

335 e 344, do Código de Processo Civil, informando-lhe que poderá 

contestar a presente demanda, desde que o faça por intermédio de 

advogado (a), no prazo de 15 (quinze) dias que fluirá a partir da 

realização da referida solenidade nos termos do Artigo 335, I, CPC. Ainda, 

intime-se a parte requerente para comparecer a audiência de 

conciliação.Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.Às 

providências.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de 

março de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 656293 Nr: 5680-92.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 656293

Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em 

Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente ação 
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penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628811 Nr: 1424-77.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI ATANASIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 628811

Vistos etc.

O acusado foi citado por edital, conforme certidões de fls. 99/102, 

deixando decorrer o prazo sem qualquer manifestação de defesa.

Assim, nomeio o representante da Defensoria Pública, como curador 

especial para patrocinar a defesa do acusado.

 Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação da cota 

ministerial de fls. 113.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659134 Nr: 8173-42.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ROSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 659134

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 133.

 Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, nos 

moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.

Após, decorrido o prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639139 Nr: 823-37.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 639139

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 58.

 Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, nos 

moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.

Após, decorrido o prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651110 Nr: 762-45.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 651110

Vistos etc.

O acusado foi citado por edital, conforme certidões de fls. 114/117, 

deixando decorrer o prazo sem qualquer manifestação de defesa.

Assim, nomeio o representante da Defensoria Pública, como curador 

especial para patrocinar a defesa do acusado João Alves Medeiros.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 14 de Novembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651941 Nr: 1521-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL MUNIZ FERREIRA MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 651941

Vistos etc.

O acusado foi citado por edital, conforme certidões de fls. 68/70, deixando 

decorrer o prazo sem qualquer manifestação de defesa.

Assim, nomeio o representante da Defensoria Pública, como curador 

especial para patrocinar a defesa do acusado Lourival Muniz Ferreira 

Modesto.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 13 de Novembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650287 Nr: 10510-38.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITÁLO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código 650287

Vistos etc.

O acusado foi citado por edital, conforme certidões de fls. 125/127, 

deixando decorrer o prazo sem qualquer manifestação de defesa.

Assim, nomeio o representante da Defensoria Pública, como curador 

especial para patrocinar a defesa do acusado Itálo Alves de Souza.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 13 de Novembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651110 Nr: 762-45.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 651110

Vistos em correição.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 112, primeiro parágrafo.

 Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, nos 

moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.

Após, decorrido o prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de setembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639139 Nr: 823-37.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 05, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face de VALDECI DE 

OLIVEIRA, em relação ao crime de injúria descrito no Artigo 140 do Código 

Penal, com fundamento no Artigo 107, inciso IV e Artigo 103 ambos do 

Código Penal. Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .Às 

providências. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Rondonópolis, 25 de setembro de 2017.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659134 Nr: 8173-42.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ROSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 659134

Vistos em correição.

 Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do Código de 

Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, extrai-se que há prova da 

existência do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra 

o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de agosto de 2017.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650287 Nr: 10510-38.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITÁLO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código 650287

Vistos em correição.

Inicialmente, consigno que em consulta ao Sistema de Informações 

Eleitorais (SIEL), o endereço do acusado é o mesmo constante da carta 

precatória de fls. 119, conforme consulta anexa.

 Assim, defiro o requerimento ministerial de fls. 121, primeira parte, do 

primeiro parágrafo.

 Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, nos 

moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.

Após, decorrido o prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de agosto de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650027 Nr: 10253-13.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLAUDIO ARAUJO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 650027.

Vistos em correição.

Visando a necessidade de readequar a pauta de audiências, antecipo a 

audiência anteriormente designada neste feito para o dia 11/09/2017, às 

15h00min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 1º de agosto de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651941 Nr: 1521-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL MUNIZ FERREIRA MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 651941

Vistos etc.

 Primeiramente, defiro a cota ministerial de fls. 51.

Com efeito, proceda-se com a retificação do nome do acusado na capa 

dos autos, bem como junto ao cartório distribuidor desta Comarca.

 Sem prejuízo, solicite-se os antecedentes e certidões do Estado de Mato 

Grosso e do Instituto Nacional de Identificação em nome do acusado 

Lourival Muniz Ferreira Modesto.

Por fim, ante o teor da certidão de fls. 56, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de julho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628811 Nr: 1424-77.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI ATANASIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 1424-77.2015.811.0064 – Código 628811.

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 97.

 Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, nos 

moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.

Após, decorrido o prazo para a citação, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628811 Nr: 1424-77.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI ATANASIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual às fls.91.

II. Intime-se. Cumpra-se.

III. Expeça-se o necessário.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 109/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Ana Lúcia Castilho Lopes, matrícula 

1958, Técnica Judiciária PTJ, designada Gestor Judiciário Substituta, 

estará afastada de suas funções por motivo usufruto de compensatórias , 

no período de 24 a 27/4/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR Marcos Rogério Pereira, matrícula n. 5697, Técnico Judiciário 

PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário Substituto , no período de 

no período de 24 a 27/4/2018 ;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 20 de abril de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA Nº 022/2018-DF - A EXCELENTÍSSIMA DOUTORA ROSÂNGELA 

ZACARKIM DOS SANTOS, JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO, DA 

COMARCA DE SINOP-MT, no uso de suas atribuições legais, Considerando 

o disposto na Seção 7, Capítulo 1, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso; Considerando a 

publicação do Provimento n. 10/2016-CM, disponibilizado no DJE n. 

9803/2016, de 27/6/2016 que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem com o plantão semanal; Considerando a 

Portaria nº 648/2017-PRES, de 22 de novembro de 2017, que estabeleceu 

a escala de Férias Individuais dos Magistrados no ano de 2018;

RESOLVE:Art. 1º O Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Sinop, 

Mato Grosso, referente ao mês de MAIO DE 2018, obedecerá a seguinte 

escala de plantão regional e plantão local:

PERÍODO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA 02/05 (19h00min) a 04/05 

(11h59min) Dr. João Manoel Pereira Guerra Juiz da 3ª Vara Criminal de 

Sinop 04/05 (19h00MIN) A 07/05 (11H59MIN) DRA. THATIANA DOS 

SANTOS -JUÍZA DA COMARCA DE CLÁUDIA 07/05 (19h00min) a 11/05 

(11h59min) Dr. Mário Augusto Machado -Juiz da 4ª Vara Criminal de Sinop 

-11/05 (19h00MIN) A 14/05 (11H59MIN) DRA. ROSÂNGELA ZACARKIM 

DOS SANTOS-JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP-14/05 (19h00min) 

a 18/05 (11h59min) Dr. Walter Tomaz da Costa-Juiz da 1ª Vara Cível de 

Sinop-18/05 (19H00MIN) A 21/05 (11H59MIN) DR. JOÃO MANOEL PEREIRA 

GUERRA-JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE SINOP-21/05 (19h00min) a 25/05 

(11h59min) Dr. Clóvis Teixeira de Mello -Juiz da 3ª Vara Cível de 

Sinop-25/05 (19H00MIN) A 28/05 (11H59MIN) DR. MÁRIO AUGUSTO 

MACHADO -JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP-28/05 (19h00min) a 

30/05 (11h59min) Dra. Giovana Pasqual de Mello -Juíza da 4ª Vara Cível de 

Sinop-30/05 (19h00min) a 04/06 (11h59min) DR. WALTER TOMAZ DA 

COSTA-JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

II - GESTORES JUDICIÁRIOS

PERÍODO GESTOR(A) PLANTONISTA 27/04 (19h) a 04/05 

(11h59min) -Karine Danielle Rodrigues – 7ª Vara - JECC - 04/05 (19h) a 

11/05 (11h59min) Sonia aparecida Travaglia – 1ª Criminal -11/05 (19h) a 

18/05 (11h59min) Ana Lúcia Castilho Lopes – 2ª Criminal

 18/05 (19h) a 25/05 (11h59min) Cristiano Ribas Bonete – 3ª Criminal 25/05 

(19h) a 01/06 (11h59min) Mari Terezinha Nogueira – 4ª Criminal - III - 

OFICIAIS DE JUSTIÇA -DIA DO MÊS DIA DA SEMANA OFICIAL DE JUSTIÇA 

-01 TERÇA-FEIRA IZANETE WEISSAHAUPT-02 Quarta-feira Valter 

Mortelaro Lopes / Wanderley Olímpio- 03 Quinta-feira Alberto Carlos dos 

Santos Anjos / Bernadete Borba -04 Sexta-feira Celso de Oliveira Marques 

/ Edézio Pereira Jorge- 05 SÁBADO JANDIRA MARIA 

HINTZ-06 DOMINGO JOÃO CARLOS BOTIN-07 Segunda-feira Eroni da Luz 

/ Francisco Toninato -08 Terça-feira Gilson Gaieski / Izanete Weisshaupt - 

09 Quarta- fe i ra Jandira Mar ia Hintz /  João Car los 

Botin-10 Quinta-feira Marcela Ligor Monteiro / Nilzete dos Santos 

-11 Sexta-feira Noraney Joaquim de Souza /  Pl inio 

M e n d o n ç a - 1 2  S Á B A D O  M A R C E L A  L I G O R 

MONTEIRO-13 DOMINGO NILZETE DOS SANTOS-14 Segunda-feira Regina 

Yamauti / Ricardo Barsand Pinheiro -15 Terça-feira Ricardo Monteiro 

Segrillo / Rose Meyre Moggi -16 Quarta-feira Silvani Wall Gomes / Valter 

Mortelaro Lopes -17 Quinta-feira Wanderley Olímpio / Alberto Carlos dos 

Santos Anjos -18 Sexta-feira Bernadete Borba / Celso de Oliveira Marques 

-19 SÁBADO NORANEY JOAQUIM DE SOU\A

20 DOMINGO PLINIO MENDONÇA-21 Segunda-feira Edézio Pereira Jorge / 

Eroni da Luz -22 Terça-feira Francisco Toninato / Gilson Gaieski 

-23 Quarta-feira Izanete Weisshaupt / Jandira Maria Hintz 
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-24 Quinta-feira João Carlos Botin / Marcela Ligor Monteiro-25 Sexta-feira 

Nilzete dos Santos / Noraney Joaquim de Souza-26 SÁBADO REGINA 

Y A M A U T I - 2 7  D O M I N G O  R I C A R D O  B A R S A N D 

PINHEIRO-28 Segunda-feira Plínio Mendonça / Regina Yamauti- 

29 Terça-feira Ricardo Barsand Pinheiro / Ricardo Monteiro 

Segrillo-30 Quarta-feira Rose Meyre Moggi / Sérgio José Gomes 

Romero-31 QUINTA-FEIRA RICARDO MONTEIRO SEGRILLO-

 Art. 2º O(a) Juiz(a) e o(a) Gestor(a) Judiciário(a)/ servidor(a) que ficarem 

de plantão nos finais de semana, também ficarão às segundas, terças, 

quartas e quintas-feiras a partir das 19h até às 11h59min do dia seguinte, 

terminando o serviço de plantão da equipe plantonista às 11h59min da 

sexta-feira. Parágrafo único. Nos serviços de plantão de final de semana, 

o juiz plantonista e os servidores escalados deverão permanecer no 

prédio do Fórum, das 13h às 17h. Art. 3º Fica determinado que o plantão 

do(a)s Gestore(a)s Judiciário(a)s desta Comarca iniciará todas as 

sextas-feiras às 19 horas e encerrará às 11h59min da sexta-feira 

seguinte, independentemente de horário de expediente diverso do horário 

normal, salvo em feriados ou pontos facultativos, que ocorrem na 

sexta-feira, situação em que a troca do Gestor Judiciário plantonista será 

efetuada às 12h.

O Gestor Plantonista deverá entregar o celular do plantão ao próximo 

Gestor plantonista que assumirá o plantão às 19 horas da sexta-feira 

seguinte. O Gestor que assumirá o plantão receberá o celular do plantão 

às 19 horas da sexta-feira em que inicia o plantão seguinte, salvo nos 

casos em que não haja expediente regular, ocasião em que o Gestor 

assumirá o plantão e receberá o celular às 12 horas.

Parágrafo único. Observado o Artigo 21, § 4º, do Provimento Nº 

10/2016-CM, o juiz que cumula unidades judiciárias, será excluído do 

plantão, seguindo-se a ordem cronológica constante nesse Provimento.

Art. 4º Consideram-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes 

as matérias descritas no artigo 1º, alíneas "a" a "g" da Resolução n. 

71/2009 do Conselho Nacional da Justiça ou outra que vier a alterá-la ou 

substituí-la.

§ 1º. Todas as medidas judiciais consideradas urgentes e protocolizadas 

até o encerramento do expediente forense deverão ser distribuídas e 

encaminhadas aos respectivos juízos no mesmo dia, observado o 

disposto no artigo 19 do Provimento n.º 10/2016-CM.

§ 2º. Os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário em 

que haja obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público e que 

forem devolvidos após o término do expediente forense, serão analisados 

pelo Juiz que os recebeu, ainda que comprovada a urgência.

§ 3º. Havendo necessidade de cumprimento de decisão judicial urgente, 

nos casos do parágrafo anterior, os mandados deverão ser 

encaminhados ao Oficial de Justiça plantonista.

Art. 5º É vedada a apreciação no plantão judiciário de:

I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em 

plantão anterior;

II – pedido de reconsideração ou reexame;

III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica;

IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro;

V – pedido de liberação de bens apreendidos.

Art. 6º As medidas de comprovada urgência, que tenham por objeto o 

depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas 

por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas 

ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de 

servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade, por expressa e 

justificada delegação do Juiz.

Art. 7º Durante o plantão judiciário os pedidos relacionados à prisão civil 

serão de competência do Juiz da área cível e o recebimento de 

informações ou justificativas das atividades (artigo 78, § 2º, letra "c", do 

Código Penal; artigo 89, da Lei n. 9.099/1995; e, artigo 132, § 1º, letra "b" 

da Lei n. 7.210/1984) dos beneficiários pela suspensão condicional do 

processo, suspensão condicional da pena ou livramento condicional, nos 

termos do Provimento n. 008, de 17-5-2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, pelo juízo criminal.

Art. 8º Nas decisões proferidas em circunstâncias excepcionais, 

especialmente no plantão judiciário e antes da regular distribuição, o Juiz 

deverá, considerando a oportunidade do pedido, demonstrar com clareza 

e objetividade em que se funda a urgência.

Art. 9º Antes de apresentar ao magistrado a petição ou pedido sujeito à 

distribuição/cadastro, o gestor plantonista deverá realizar seu 

pré-cadastro no sistema informatizado, salvo se a peça tiver sido 

encaminhada via peticionamento eletrônico, e certificará a existência de 

feito semelhante em que o requerente seja parte, após consulta ao banco 

de dados da distribuição, vedada a utilização deste para qualquer outra 

finalidade.

Parágrafo Único. Na hipótese de impossibilidade de realização do 

pré-cadastro no sistema informatizado, a petição ou pedido que trata o 

caput deste artigo tramitará fisicamente.

Art. 10 A falta de recolhimento das custas iniciais não impedirá o 

despacho pelo Juiz de plantão, devendo ser efetuado o recolhimento 

posteriormente, no prazo legal (CPC, artigo 257), sob pena de 

cancelamento da distribuição e automática ineficácia da medida.

Art. 11 O Juiz plantonista não ficará vinculado e nem terá competência 

preventa em relação aos feitos em que tenha despachado no plantão, os 

quais serão encaminhados pelo gestor plantonista ao Cartório Distribuidor, 

no dia útil imediatamente seguinte, para o regular processamento, 

encaminhando a ata do plantão à gestão administrativa do Foro.

Art. 12 Os plantonistas deverão ser contatados pelo telefone nº (66) 

9.9695-5988.

Art. 13 A substituição do Juiz plantonista será feita pelo Juiz designado 

para o plantão da data imediatamente posterior ao plantão do substituído, 

adotando-se a mesma forma de substituição para os servidores 

designados para o serviço de plantão.

Art. 14 Todos os Gestores e Oficiais de Justiça escalados para o plantão 

judiciário deverão manter número de telefone de contato devidamente 

atualizado junto a Central de Administração e sob a "esfera de 

disponibilidade" a fim de atender eventual solicitação desta Diretoria, sob 

pena de apuração de responsabilidade, nos termos do Provimento 

005/2008/CM.

 Art. 15 A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação e 

será parte integrante desta Portaria a escala de plantão mensal dos 

Oficiais de Justiça.

Art. 16 Publique-se no Portal da Corregedoria, remeta-se cópia, via e-mail, 

ao Presidente da 6ª Subseção OAB/SINOP-MT, aos representantes do 

Ministério Público e da Defensoria Pública desta Comarca, às Delegacias 

Regional e Municipal, ao Comandante da Polícia Militar local e ao Diretor do 

Presídio desta Comarca.

Sinop, 20 de maio de 2018. ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS -Juíza 

de Direito e Diretora do Foro.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012384-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR FIATKOSKI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 58,00 (cinquenta e 

oito reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para 

o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento 

da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 
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“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011281-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSE SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento 

da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012269-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento 

da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006770-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA VICENTE ZANOVELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DANIELA ZIDAN LORENCINI OAB - SP231573 (ADVOGADO)

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

HDI SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1006770-71.2017.8.11.0015; Valor causa: 

R$ 60.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: EDNA MARIA VICENTE ZANOVELLO Parte Ré: RÉU: AMAZON 

TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP Vistos etc. De 

proêmio, determino que a secretaria da Vara anote, no sistema “PJe”, 

terceiro interessado - HDI SEGUROS, conforme petição e procuração nos 

Ids 9494084/9494122. Versa-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais, Morais e Estéticos decorrentes de acidente de trânsito com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por EDNA MARIA VICENTE 

ZANOVELLO, em face de AMAZON TEMPER INDÚSTRIA DE VIDROS 

TEMPERADOS LTDA - EPP. R. decisão inaugural no id 7985195. Petição 

explanando que as partes transigiram no id 9494084. É o singelo relatório. 

Decido. As partes entabularam acordo, sendo elas capazes, objeto lícito, 

possível, e determinado, e empregada forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento, 

preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico, não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes, deve ser homologada, a teor dos arts. 

840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). 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, 

julgo e declaro extinta a ação em pauta, na forma do artigo 485, incisos III 

do CPC. Eventuais custas e despesas processuais a cargo do terceiro 

interessado - HDI SEGUROS, conforme minuta de acordo. Por fim, cada um 

responde pelos honorários de seus patronos, não havendo disciplina 

diversa no acordo. Renunciado ao prazo recursal anote-se, baixe-se e 

arquive-se com as devidas anotações de estilo. P. R. I. C. Sinop, 20 de 

abril de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 172956 Nr: 8058-47.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA PEGORINI ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BOTELHO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de p. 112/113, pugnando pela citação por edital do executado para 

efetuar o pagamento do débito, nos termos da decisão de p. 22/23, uma 

vez que esta ação navega desde 2012 e até o presente momento não foi 
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citado, pois todas as tentativas restaram infrutíferas.

Logo, ante a sua não localização, defiro o pedido sobredito, a reconhecer 

que ele está em lugar incerto e não sabido.

 Assim, determino a citação da parte requerida por edital, com prazo de 30 

dias, a teor dos arts. 246, inciso IV, 256, inciso I, e 257, todos do Código 

de Processo Civil.

Se devidamente citada, quedar-se inerte, nomeio-lhe desde logo como 

curador especial a douta Defensora Pública desta Comarca, que atua 

nesta Vara nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

para defender os interesses do demandado, devendo ser cientificada 

pessoalmente do encargo e de todos os atos do processo em que deva 

atuar.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 176890 Nr: 12622-69.2012.811.0015

 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: ADRIANA VIEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A (OI-MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTELLANI COSTI - 

OAB:OAB/MT 14769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Intimem-se os advogados das partes acerca do retorno dos autos, para, 

querendo, no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 156903 Nr: 13300-21.2011.811.0015

 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: JOÃO VITOR VIEIRA LONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CÉSAR PEREIRA 

MARTINS JÚNIOR - OAB:MT-14.256-A, THIAGO REBELLATO ZORZETO 

- OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OSVALDO LEITE 

PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:MT-12089-A

 Intimem-se os advogados das partes acerca do retorno dos autos, para, 

querendo, no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 176890 Nr: 12622-69.2012.811.0015

 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: ADRIANA VIEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A (OI-MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTELLANI COSTI - 

OAB:OAB/MT 14769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Intimem-se os advogados das partes acerca do retorno dos autos, para, 

querendo, no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 265174 Nr: 6620-44.2016.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA MARCIA DA COSTA, FERNANDO 

CHIBIAQUE, FELIPE MICHEL DE FREITAS, WELTON SEBASTIÃO BLASQUE 

SILVA, JULIO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT, DAMIÃO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - 

OAB:14.246-MT, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9793-MT, 

PEDRO HENRIQUE CARNEIRO - OAB:19366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:17.975/MT

 Isto posto, hei por bem:a) indeferir a pretendida busca de endereços do 

requerido Felipe Michel de Freitas, tendo em vista que ele já foi citado, 

consoante certificado pelo senhor oficial de justiça à p. 220.b) defiro a 

busca de endereços da requerida Juliana Marcia da Costa, via sistema 

infojud.c) determino seja reiterado o ofício de p. 93, a fim de que o Banco 

Bradesco, agência n.º 0234-8, esclareça o paradeiro da quantia de R$ 

25.318,99, que teria sido constritado em conta bancária de titularidade do 

requerido Welton Sebastião Blasque da Silva, consoante informado na 

certidão do senhor oficial de justiça de p. 57/58.d) determino a 

permanência do bloqueio da importância de R$ 4.381,35 (R$ 1.623,07 (p. 

103), R$ 2.756,50 (p. 108) e R$ 1,78 (p. 109)), expedindo-se alvará judicial 

do remanescente em favor da parte autora, na conta por ela indicada à p. 

231, sem mais delongas.e) determino a inclusão no polo ativo da demanda 

da empresa Tio Lino Indústria de Alimentos Importação e Exportação Ltda., 

devendo ser retificada a capa dos autos, com as correções devidas no 

Cartório Distribuidor.f) decreto a revelia dos requeridos Welton Sebastião 

Blasque Silva e Felipe Michel de Freitas, visto que devidamente citado, 

consoante certidão de p. 220, deixaram transcorrer in albis o prazo legal 

para apresentar resposta. g) homologo a desistência da demanda em 

relação ao requerido Julio de Tal.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130840 Nr: 10056-21.2010.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA CAPITANI LOFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar 

acerca da devoluçao da correspondência às fls.195v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 108658 Nr: 1030-33.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar 

acerca da devoluçao da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 202468 Nr: 4896-73.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA TOZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ROBERTO PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - OAB:13516 

- B, ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - OAB:8843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça às fls.50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 266221 Nr: 7230-12.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABC DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉLIO ÂNGELO SANTIAGO, DRIELLI PATRICIA 

GOMES SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA BARBOSA ARRUDA - 

OAB:13346, MUNIR MARTINS SALOMAO - OAB:20383/O, PAULO 

SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - OAB:189.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 140,00 (cento e quarenta 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 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): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 189303 Nr: 10648-60.2013.811.0015

 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): WANDERLEI INGLEZ, FATIMA CRISTINA 

CARLOTO INGLEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina do(a/s) 

EXEQUENTE para que, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do 

Aviso de Recebimento ( AR) referente a CARTA DE CITAÇÃO, acostados 

p.( 77v ), com o assinalamento da alínea( 3- não Existe o Número ), .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 198555 Nr: 1444-55.2014.811.0015

 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: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANA FERREIRA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc.(...). Isto posto, homologo a desistência da ação em 

atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o pedido, com fundamento no 

art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex.

 Condeno a parte autora a pagar as custas e despesas processuais. Sem 

condenação em honorários pela inexistência de litigiosidade.

Interposto recurso de apelação, independentemente de indevida 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, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 265052 Nr: 6554-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAR PICHOK, NARCIZO ANTONIO 

PEDRUZZI, ALCIONE MARIA PEDRUZZI, NAVIL PICHOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15, que remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina o(a/s) EXEQUENTE, para querendo e no prazo máximo de 

5(cinco) dias, sob pena preclusão:

EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA REFERENTE À DILIGÊNCIA 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, no 

Rua das Violetas, Nº 300, Setor Industrial, Sinop/MT, ou outro endereço 

atualizado ao qual tenha conhecimento e informe.

EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PREPARO da 

carta precatória a ser expedida à Comarca de Eneas Marques/PR, para 

Citação do Réu.

Bem como para querendo e no mesmo prazo proceder à ATUALIZAÇÃO 

DOS VALORES em execução uma vez que estes datam de 5.5.2017

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), informando o 

endereço para aferir o valor da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 246010 Nr: 15858-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CARVALHO NUNES, ERICA 

NASCIMENTO CEGATO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. (...). Isto posto, verificados os pressupostos para o 

deferimento do pedido e comprovado o alegado, em consonância com o 

parecer ministerial, julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, 

estribado nas disposições dos arts. 109 da Lei n.º 6.015/1973 e 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR a retificação no 

assento de nascimento do interessado, de maneira a constar como filho 

de Érica Nascimento Cegato Nunes, o qual passará a se chamar Antônio 

Carlos Cegato Nunes.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

expeça-se mandado de averbação ao Registro Civil competente, na forma 

do art. 109 da Lei n.º 6.015/1973, determinando ao Senhor Oficial que 

encaminhe, no prazo de 05 dias, cópia do referido registro já alterado para 

que seja anexado a estes autos. (...). "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 258580 Nr: 2836-59.2016.811.0015

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS ASSMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL PEREIRA DA SILVA - 

OAB:59.788/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. (...), Isto posto, verificados os pressupostos para o 

deferimento do pedido e comprovado o alegado, em consonância com o 

parecer ministerial, julgo procedente o pedido, com resolução do mérito, 

estribado nas disposições dos arts. 109 da Lei 6.015/1973 e 487, inciso I, 

do CPC, para DETERMINAR a retificação no assento de nascimento do 

interessado, de maneira a constar como filho de Clarice Güntzel, incluindo 

o patronímico materno, o qual passará a se chamar Lucas Güntzel 

Assmann. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, expeça-se 
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mandado de averbação ao Registro Civil competente, na forma dos arts. 

57 e 109 da LRP, determinando-se ao Senhor Oficial que encaminhe, no 

prazo de 05 dias, cópia do referido registro já alterado para que seja 

anexado a estes autos (...)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 265052 Nr: 6554-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAR PICHOK, NARCIZO ANTONIO 

PEDRUZZI, ALCIONE MARIA PEDRUZZI, NAVIL PICHOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15, que remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina o(a/s) EXEQUENTE, para querendo e no prazo máximo de 

5(cinco) dias, sob pena preclusão:

EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA REFERENTE À DILIGÊNCIA 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, no 

Rua das Violetas, Nº 300, Setor Industrial, Sinop/MT, ou outro endereço 

atualizado ao qual tenha conhecimento e informe.

EFETUAR O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PREPARO da 

carta precatória a ser expedida à Comarca de Eneas Marques/PR, para 

Citação do Réu.

Bem como para querendo e no mesmo prazo proceder à ATUALIZAÇÃO 

DOS VALORES em execução uma vez que estes datam de 5.5.2017

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), informando o 

endereço para aferir o valor da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 188227 Nr: 9532-19.2013.811.0015

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - 

OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 56,00 (cinquenta e seis 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 177480 Nr: 13283-48.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS BECHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIBECHER COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

PRODUTOS DE COLCHOARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS.99/109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 221006 Nr: 285-43.2015.811.0015

 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: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA COLTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA IMPUGNAÇÃO ACOSTADA ÀS FLS.64/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 277721 Nr: 14659-30.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES, 

JOSÉ MARCELO COPANSKI, BRAZ MARIO AFONSO, NIVEA DENIZE 

GUTHIER, COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, Aline 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - 

OAB:257093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS.324/342.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 117764 Nr: 10029-72.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINGÁ EMBALAGENS LTDA., ISRAEL 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS.198/221.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 75196 Nr: 3588-80.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CHRISTIAN LAURE - 

OAB:155.277-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS.267/291.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 229341 Nr: 5217-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA MARIA DOS SANTOS DE 

OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS.61/64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157621 Nr: 4765-06.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GLAUCIO SANTANA, ANTÔNIO FORTES 

BUSTAMANTE, MAISA PIAZZA BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO FLS.96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 203739 Nr: 5972-35.2014.811.0015

 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 FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDICLEUMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12178-A/MS, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR, NO 

PRAZO LEGAL, O RECOLHIMENTO DE PREPARO DA CARTA 

PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 230609 Nr: 5981-60.2015.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAFFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP, ANGELA ALVES DA SILVA BASQUERA, 

RONALDO LUIZ BASQUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR, NO 

PRAZO LEGAL, O RECOLHIMENTO DE PREPARO DA CARTA 

PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 237631 Nr: 10500-78.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARBOSA ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR, NO 

PRAZO LEGAL, O RECOLHIMENTO DE PREPARO DA CARTA 

PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 121881 Nr: 1040-43.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA W. KURTEN DE COMUNICAÇÃO S/C LTDA (TV 

CIDADE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES E CIA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR, NO 

PRAZO LEGAL, O RECOLHIMENTO DE PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003418-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MONICA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEBOM - MADEIREIRA BOM JARDIM LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003418-08.2017.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

FABIANA MONICA SANTOS Parte Ré: RÉU: MADEBOM - MADEIREIRA BOM 

JARDIM LTDA - EPP Vistos, etc... Designo o dia 05/06/2018, às 15:30 

horas, data para realização da audiência de tentativa de conciliação, à 

qual deverão comparecer as partes e/ou seus procuradores com poderes 

para transigir. Não sendo obtida a conciliação será proferido despacho 

saneador e designada audiência de instrução e julgamento se for o caso. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001193-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE FERREIRA AGUILERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001193-78.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

CAROLINE FERREIRA AGUILERA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc... Defiro a Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Considerando que o Réu compareceu 

espontaneamente aos autos, ID. 12401470, determino a sua intimação do 

teor desta decisão. Designo audiência de conciliação para o dia 

27/06/2018, 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 CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 
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de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, o réu 

deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001538-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE LAUREANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001538-44.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

DAIANE LAUREANO DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA Vistos, etc... Defiro a autora 

os benefícios da assistência judiciaria gratuita. Cite-se a ré para integrar a 

relação processual. Designo audiência de conciliação para o dia 

04/07/2018, às 13:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, a ré 

deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001688-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (EXECUTADO)

CARLOS ANTONIO HORING (EXECUTADO)

HORING & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001688-93.2016.8.11.0015 Parte Autora: EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: HORING & CIA LTDA - 

EPP, CARLOS ANTONIO HORING, ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING 

Vistos, etc... Intime-se o Exequente para que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o 

representante legal do Exequente, consignando as mesmas advertências. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010431-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1010431-58.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. Vistos, etc... 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada que Marcos Vinicius da 

Silva de Oliveira move em face de IUNI Educacional – Unic Sinop Aeroporto 

Ltda. Aduz o autor que após ser aprovado para cursar Direito na 

Instituição de Ensino ré, foi orientado pelos funcionários daquela a efetuar 

sua pré-matrícula no curso, uma vez que o referido procedimento 

facilitaria a obtenção do FIES – Programa de Financiamento Estudantil do 

Governo Federal. Afirma ter sido informado pela ré acerca da 

possibilidade de aderir a um parcelamento estudantil privado, o qual seria 

concedido pela própria Instituição de Ensino caso o autor não pudesse 

aderir ao FIES. Alega que o ano letivo teve início em 02/03/2015, sendo 

que tão logo verificou a impossibilidade de aderir ao FIES naquele 

semestre, procurou a ré a fim de analisar os parâmetros e condições do 

parcelamento estudantil privado anteriormente disponibilizado. Destaca 

que naquela ocasião não teve condições financeiras para aderir ao 

parcelamento ofertado pela ré, razão pela qual formalizou Termo de 

Desistência de Matrícula em 04/05/2015 (ID. 9765989). Ressalta, ainda, 

que sua matrícula definitiva apenas seria efetivada com o pagamento da 

primeira mensalidade ou mediante a obtenção de financiamento estudantil 

destinado ao custeio das mensalidades referentes ao primeiro semestre 

letivo de 2015. Contudo, afirma que nenhuma das hipóteses descritas se 

concretizou. Informa que recentemente tomou conhecimento acerca da 

negativação indevida realizada pela ré, a qual inseriu o seu nome nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida que 

perfaz o montante de R$ 5.236,40 (ID. 9765957). Assevera que tal 

situação vem lhe causando uma série de transtornos, razão pela qual 

pretende seja concedida a tutela antecipada para que a ré exclua seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui débitos 

com a Instituição de Ensino Superior apontada. 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”. Neste 

contexto, observa-se que a lei exige a presença concomitante dos 

requisitos acima mencionados para que se mostre possível à concessão 

da tutela de urgência. Compulsando detidamente os autos, verifico que 

neste momento processual inexistem elementos que evidenciem as 

alegações do autor, as quais somente poderão ser melhor compreendidas 

após a manifestação da ré. Em que pese o autor alegue não possuir 

débitos com a ré, afirmando que sequer chegou a estar matriculado na 

mencionada Instituição de Ensino, os documentos juntados não permitem 

essa conclusão, especialmente pelo contrato de prestação de serviços 

educacionais de ID. 9765977 – pág. 01/04. Conforme consta do contrato 

de ID. 9765977 – pág. 01, o ingresso do autor na mencionada Instituição 

de Ensino se deu no dia 21/01/2015, mediante a realização de processo 

seletivo, ainda que as aulas tenham iniciado apenas em 02/03/2015. 

Ademais, as cláusulas 4º (item 4.4) e 5º (item 5.2) indicam, 

respectivamente, que caso a desistência do curso ocorra após o início 

das aulas o contratante não terá direito a restituição dos valores pagos, 

bem como que o contratante poderá desistir do curso a qualquer momento, 

hipótese em que estará responsável pelas parcelas até o mês da 

solicitação. Assim, tendo em vista que o autor formalizou o pedido de 

desistência da matrícula em 04/05/2015, o débito que deu origem a sua 

negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, em princípio, existe 

e não é indevido. Desta forma, considerando que na presente fase 

processual inexistem os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, indefiro 

o pedido de tutela antecipada. Defiro ao autor os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Cite-se a ré para integrar a relação processual. 

Considerando o Ofício nº 088/2017/CEJUSC informando que os 

mediadores/conciliadores certificados pelo NUPEMEC suspenderam os 

seus trabalhos a partir de 09.10.2017, eis que não desejam trabalhar 

gratuitamente como voluntários, e levando-se em consideração a extensa 

pauta de audiências deste magistrado, em homenagem ao princípio da 

celeridade processual, FACULTO ao interessado na realização da 

audiência de conciliação/mediação de forma mais célere, se dirigir à 

escrivania deste juízo no prazo de 15 dias e optar pela designação da 

audiência com algum dos conciliadores/mediadores certificados pelo 

NUPEMEC constantes na lista cadastral, negociando livremente o valor e 

pagamento dos honorários diretamente com ele, nos termos do art. 169 do 

CPC e anexo único do Provimento nº 009/2016/CM (Tabela de Honorários). 

Desejando uma das partes a realização da audiência e havendo o 

pagamento dos honorários do conciliador, por qualquer das partes, 

delibero: Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 334, 
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§ 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, a ré deverá contestar 

a ação no prazo do art. 335, I do CPC, sob pena de revelia art. 344 CPC. 

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais. Quedando-se 

inerte, ou discordando da sugestão supra, designo audiência de 

conciliação a ser realizada perante este juízo no dia 18/04/2017, às 15:30 

horas, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 

334, § 8º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010431-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010431-58.2017.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. A pedido dos doutos 

advogados, suspendo o curso do processo pelo prazo de 15 dias. 

Expirado este prazo e não havendo manifestação das partes, iniciará, 

automaticamente, o prazo de 15 dias para que o autor apresente 

impugnação à contestação. Após, intimem-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, além das já constantes 

dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob 

pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Dou os presentes por intimados em audiência. 

Nada mais para constar mandou o MM. Juiz que se encerrasse o presente 

termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010431-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010431-58.2017.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCOS VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. A pedido dos doutos 

advogados, suspendo o curso do processo pelo prazo de 15 dias. 

Expirado este prazo e não havendo manifestação das partes, iniciará, 

automaticamente, o prazo de 15 dias para que o autor apresente 

impugnação à contestação. Após, intimem-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, além das já constantes 

dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob 

pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Dou os presentes por intimados em audiência. 

Nada mais para constar mandou o MM. Juiz que se encerrasse o presente 

termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005106-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR DOS SANTOS OAB - GO30010 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REGIANE APARECIDA ESSER SZIMANSKI (TESTEMUNHA)

ANTONIO MACHADO SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005106-05.2017.8.11.0015 Parte Autora: 

EMBARGANTE: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Parte Ré: EMBARGADO: ELOI DOMINGOS BACHINSKI Intime-se a 

embargante para que no prazo de 10 dias ofereça bem livre e 

desembaraçado como caução, sob pena de revogação do efeito 

suspensivo concedido aos embargos. No mais, façam-me os autos cls. 

para proferir despacho saneador ou julgar antecipadamente a lide. Dou os 

presentes por intimados em audiência. Nada mais para constar mandou o 

MM. Juiz que se encerrasse o presente termo que lido e achado conforme, 

vai devidamente assinado. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002327-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA MARTINS ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE CAMARGO MELLO OAB - MT24261-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002327-43.2018.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

SANDRA APARECIDA MARTINS ANDRADE Parte Ré: RÉU: ODAIR 

MARTINS DA SILVA Vistos, etc... Intime-se a requerente para que efetue o 

pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002357-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR COLOMBO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002357-78.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

VALMIR COLOMBO Vistos, etc... Defiro a emenda à inicial de ID. 

12751592. Proceda-se as retificações necessárias. Devidamente 

comprovada a mora do devedor, conforme instrumento de protesto de ID. 

12454933, defiro a liminar e, consequentemente, determino que se expeça 

o competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o 

veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal 

do Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o Requerido para que no prazo de 

15 dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. 

Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao Requerido, 
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expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me 

conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá 

ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob 

pena de responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001996-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO LIMA (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor Dr.ª DANIELA FERREIRA TIBURTINO para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Jardim Celeste, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177053 Nr: 12821-91.2012.811.0015

 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: ELIAS TIMPANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141-A, LUIS CARLOS LAURENÇO - OAB:16.780/BA

 (....) Salienta-se, que o Autor possui inúmeras inscrições lançadas em 

seu nome por diversas empresas (fls. 22/25), todavia, todas as inscrições 

são por ele impugnadas em sua inicial, sendo ainda objeto de discussão 

judicial (fls. 39/56), o que leva a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, 

não obstando seu direito a indenização. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Autor, 

para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as parte, bem 

como a inexistente do débito do Autor perante a Ré, com relação aos 

débitos apontados às fls. 35, e ainda, CONDENO a Ré, a título de 

indenização pelos danos morais, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir da prolação desta 

sentença até o efetivo pagamento, nos moldes da Súmula 362 do STJ, e 

juros de mora a partir do evento danoso – Data da Inscrição mais antiga 

15/02/2012 (Súmula 54 do STJ). CONDENO a Ré ao pagamento das custas 

e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que arbitro 

em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC. CONFIRMO a tutela antecipada anteriormente concedida as fls. 35/36, 

para determinar a exclusão do nome do Autor dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito (SERASA), com relação à dívida apontada às fls. 23 (GMS 

0100611149350; GMS 0100603826708 e GMS 0100596720750). Com o 

trânsito em julgado, oficie-se ao SERASA para que proceda a baixa 

definitiva do nome do Autor de seu registro, com relação à dívida aqui 

questionada, e, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo 

prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

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, 20 de abril 

de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 323396 Nr: 5201-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDINO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE MARCELÂNDIA - MT, HOSPITAL 

MUNICIPAL MARIA ZELIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA S. DE SOUZA DORNELLES 

- OAB:MT/13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Considerando que o processo de origem, Código nº 64528, consta no polo 

passivo o Município de Marcelândia/MT, deve a presente carta precatória 

tramitar perante o juízo da 6ª Vara Cível local (Fazenda Pública).

Deste modo, declino da competência e determino a redistribuição do 

presente feito à Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca.

Baixas de estilo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 174785 Nr: 10299-91.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P W CORDEIRO E CIA LTDA - ME., PAULINE 

WEBER CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, GILMA MARCIA MARTINS 

CARDOSO DE ARAÚJO - OAB:68.261, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL 

FILHO - OAB:7197-B/MT

 Autos nº 10299-91.2012

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Itaú 

Unibanco S/A em face de P. W. Cordeiro e Cia Ltda – Epp e Pauline Weber 

Cordeiro.

Após a citação das Executadas, fls. 46, por petição de fls. 81/83, as 

partes informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 81/83, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado, fls. 82.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 12 de março de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 96860 Nr: 3867-95.2008.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANTANA DE ALMEIDA, SIDNEY 

SANTANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO VIEIRA, ELECIR MARIA DA COSTA 

SHUETT VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 (...) Portanto, posse os requerente têm, e estão devidamente 

documentados. A data do esbulho, conforme se extrai dos depoimentos, 

ocorreu neste ano de 2008, e ainda que se trate de posse nova (autores), 

eles possuem justo título para lá permanecerem. A prova de que foram os 

requeridos que invadiram a área dos autores é inquestionável, uma vez 

que, compareceram a audiência, acompanhados de advogado, e não 

contestaram a qualidade que lhes foi atribuída, ao contrário, defenderam 

sua posse. A localização dos imóveis esbulhados está demonstrada pelos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 352 de 517



memoriais descritivos e plantas de fls. 25/28. Pelo exposto, estando 

provado que os Autores detinham a posse plena dos lotes; que sobre eles 

se verificou o esbulho; a época deste; que os requeridos são os 

responsáveis por esse ato, preenchendo assim os requisitos exigidos 

pelo art. 561 do C.P.C., com fundamento no art. 1.210 do C.C. e 560 do 

C.P.C, julgo PROCEDENTE a presente ação, para, confirmando a liminar 

concedida inicialmente, reintegrar definitivamente os autores nos lotes 

descritos e delimitados nos documentos de fls. 25/28, condenando os 

requeridos nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando a cobrança suspensa eis que 

beneficiários da justiça gratuita, art. 98, § 3º, do CPC. Caso haja 

necessidade, expeça-se em favor dos autores o competente mandado de 

reintegração de posse, independentemente do trânsito em julgado, e, 

havendo resistência por parte dos requeridos, determino que se cumpra o 

competente mandado de reintegração de posse, mediante força policial, 

oficiando-se ao Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual 

deverá agir com o rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e 

com as cautelas de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. 

Com o trânsito em julgado, pagas as custas, arquive-se com as cautelas 

de estilo. P.R.I.C. Sinop, 20 de abril de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 111697 Nr: 4037-33.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANE VENAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/3662

 CONDENO a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. DETERMINO que a Ré 

refaça os cálculos, gerando uma nova fatura correspondente ao período 

de 26/11/2008 a 28/11/2008, com valor proporcional dos serviços e plano 

de pacote contratado e utilizado pela Autora no referido período, sem juros 

e correção monetária. Com os novos cálculos, deve a Ré, dar prazo 

razoável, e intimar a Autora para efetuar o pagamento. Diante desta 

sentença, que revela a probabilidade do direito da Autora, e havendo 

perigo de risco ao resultado útil do processo, CONCEDO a tutela de 

urgência antecipada, para DETERMINAR que a Ré exclua nome da Autora 

junto aos órgãos de restrição ao crédito, em especial do SPC, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), pelo descumprimento desta ordem (art. 1.012, § 1º, do NCPC). 

Oficie-se ao SPC, dando-lhe ciência desta decisão, e para que proceda a 

baixa do nome da Autora com relação às dívidas estampada às fls. 26. 

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao SPC para que proceda a baixa 

definitiva do nome da Autora de seu registro, com relação à dívida aqui 

questionada, e, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo 

prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

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, 20 de abril 

de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001773-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR ROCHA (AUTOR)

ELIANE APARECIDA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES LEITE DA SILVA OAB - MT24277/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTUNATO BORIN NETO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001773-11.2018.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

DAGMAR ROCHA, ELIANE APARECIDA DE LIMA Parte Ré: RÉU: 

FORTUNATO BORIN NETO Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização 

por danos morais que Dagmar Rocha e Eliane Aparecida de Lima movem 

contra Fortunado Borin Neto. Aduzem os autores que ocorreu um atraso 

na entrega de vidros que o requerido adquiriu na empresa em que o autor 

Dagmar trabalha, e que em razão disso ele enviou mensagens de 

“whatsapp” lhes ofendendo e ameaçando de morte, razão pela qual 

buscam a tutela deste juízo visando lhes seja concedida medida protetiva 

em face do requerido. Ocorre que tal matéria deve ser analisada pelo juízo 

criminal, o qual possui jurisdição acerca da matéria (art. 319 do CPP) e 

pode determinar a prisão do réu caso seja necessário. Desta forma, ante 

a incompetência absoluta em razão da matéria, deixo de analisar o referido 

pedido. Cite-se o réu para integrar a relação processual. Designo 

audiência de conciliação para o dia 27/06/2018, às 16:00 horas, a qual 

será realizada na sala 48 do Fórum desta Comarca, devendo as partes a 

ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º do CPC. Determino ao 

Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo 

realizar mais de uma sessão de conciliação ou mediação, conforme o 

caso, dentro do prazo de dois meses após a realização da primeira 

sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa de conciliação ou 

mediação e não havendo acordo, o réu deverá contestar a ação no prazo 

do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 

10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas advertências 

legais. Não havendo elementos que desabonem a declaração de pobreza 

firmada pelo autor, defiro a ele os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005106-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR DOS SANTOS OAB - GO30010 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REGIANE APARECIDA ESSER SZIMANSKI (TESTEMUNHA)

ANTONIO MACHADO SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005106-05.2017.8.11.0015 Parte Autora: 

EMBARGANTE: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Parte Ré: EMBARGADO: ELOI DOMINGOS BACHINSKI Intime-se a 

embargante para que no prazo de 10 dias ofereça bem livre e 

desembaraçado como caução, sob pena de revogação do efeito 

suspensivo concedido aos embargos. No mais, façam-me os autos cls. 

para proferir despacho saneador ou julgar antecipadamente a lide. Dou os 

presentes por intimados em audiência. Nada mais para constar mandou o 

MM. Juiz que se encerrasse o presente termo que lido e achado conforme, 

vai devidamente assinado. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003910-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PEREIRA OKAMURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TV CAPITAL DE SINOP LTDA (RÉU)

ANDRÉ JABLONSKI (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003910-63.2018.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: ALEX 
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PEREIRA OKAMURA Parte Ré: RÉU: TV CAPITAL DE SINOP LTDA, ANDRÉ 

JABLONSKI Vistos, etc... Trata o presente feito de ação de indenização 

por danos morais c/c pedido de retratação pública que Alex Pereira 

Okamura move contra TV Capital de Sinop Ltda – Grupo Capital de 

Comunicação e André Jablonski, ao fundamento de que o segundo 

requerido publicou uma matéria jornalística denominada “COMO UMA 

DOENÇA INCOMUM E A NEGLIGÊNCIA MÉDICA ARRUINARAM UMA 

FAMÍLIA EM SINOP” no site da primeira requerida, onde constou a 

informação de que a Srª Sílvia Cezário de Souza faleceu “por negligência 

dos médicos envolvidos em seus atendimentos, e que a atuação do Autor 

fora um dos fatores decisivos para o erro do seu diagnóstico e o seu 

falecimento”. Alega que teve somente um único contato com a paciente em 

24.05.2015 e que diante do seu quadro clínico satisfatório, apenas 

receitou analgésicos e um anti-inflamatório a ela. Por fim, ressalta que 

entre o único atendimento que prestou à paciente e o seu falecimento 

decorreram quase 7 meses, “de forma que a publicação e propagação da 

matéria jornalística com teor pejorativo pelos Réus em jornais eletrônicos e 

redes sociais é totalmente abusivo e injustificado”, razão pela qual busca 

a tutela deste juízo a fim de que seja determinado aos réus que excluam 

dos jornais eletrônicos e dos seus perfis sociais toda e qualquer matéria 

que associe o falecimento da Srª Silvia Cezário de Souza ao seu nome. 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”. Em consulta ao site GC Notícias através do 

link[1] constante nos autos, doc. ID 12610937, verifico que o nome do 

autor não consta na notícia, razão pela qual deixo de analisar o pedido de 

tutela de urgência ante a perda do seu objeto, fazendo o mesmo com 

relação ao pedido contra o requerido André Jablonski, eis que ele apenas 

replicou o link supra em seu perfil junto ao facebook[2]. Saliento que não 

há que se determinar aos requeridos que providenciem que os demais 

sites excluam a notícia, cabendo ao autor ingressar contra cada um dos 

jornais eletrônicos que eventualmente o tenha prejudicado. Por fim, indefiro 

o pedido de tutela de urgência realizado no intuito de impedir os requeridos 

de mencionarem o nome do autor em qualquer matéria que tenha o mesmo 

cunho informativo, eis que o art. 220 da CF dispõe que “a manifestação do 

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta constituição”. Considerando que o Autor manifestou não 

ter interesse na realização da audiência de conciliação/mediação, 

determino a citação dos requeridos para integrarem a relação processual, 

intimando-os para que se manifestem em cinco dias sobre o interesse ou 

não na realização da referida audiência. Havendo interesse, façam-me os 

autos cls. para designar audiência de conciliação, caso contrário, ficam os 

réus advertidos 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 [1] 

http://www.gcnoticias.com.br/geral/como-uma-doenca-incomum-e-a-negli

g e n c i a - m e d i c a - a r r u i n a r a m - u m a - f a m i l i a - e m - s i n o p / 5 1 0 4 3 5 0 4  [ 2 ] 

h t t p s : / / m . f a c e b o o k . c o m / s t o r y . p h p ?

story_fbid=894393517390811&id=791651030998394

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004336-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA CANDIDA PALUDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI OAB - MT0018196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004336-75.2018.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

MAGDA CANDIDA PALUDO Parte Ré: RÉU: SPE - ATALAIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc... Compulsando os 

autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada para o Juizado 

Especial local, sendo o processo equivocadamente distribuído perante 

este juízo da 3ª Vara Cível local. Deste modo, declino da competência e 

determino a redistribuição do presente feito à 7ª Vara Cível desta 

Comarca. Baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004324-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER FARIA (AUTOR)

CRISTINA MARSCHALEK FARIA (AUTOR)

DROGA SUL FARMACIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAIR GROTO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004324-61.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não tem 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 o requerente 

comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento das 

custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse 

sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92035 Nr: 9423-15.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWEL BARLETTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIVINO MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DE PAULA FREITAS 

PIERAZZO - OAB:99706/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão deferido, razão 

pela qual intimo o(a) advogado(a) da parte autora para dar andamento ao 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 154079 Nr: 2053-43.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME PRADELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VALMIR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:16.034-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 Intimação do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 126,00 (cento e 

vinte e seis reais) referente à diligência do (a) Senhor (a). Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação do Executado, 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). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 231890 Nr: 6790-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 Tendo em vista que o requerido não aceitou a proposta de compromisso 

de ajustamento de conduta ofertado pelo Ministério Público às fls.88, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 224421 Nr: 2394-30.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONIDES LANDIGRAF DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, ELIANE FUHR - OAB:19109/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE PARADA 

SIMÃO - OAB:221386/SP

 SANEAMENTO(...)não havendo impedimento à juntada de documentos 

pela requerida, haja vista a finalidade de contrapor as alegações da 

requerente e, tendo a parte contrária ofertado manifestação sobre eles, 

indefiro o pedido de desentranhamento dos mesmos.I. Dos pontos 

controvertidos(...)validade da cessão de crédito noticiada pela requerida; 

ii) veracidade da assinatura constante do contrato acostado às fls. 

135/136; iii) existência do débito que deu azo à negativação do nome da 

requerente; iv) ocorrência de danos morais e sua valoração. As partes 

ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) 

dias(...)Defiro a produção da prova pericial(...)Nomeio o perito 

grafotécnicoLeandro Valendorf, com endereço na Rua das Ipoméias, nº 

1020 na cidade de Sinop/MT, telefone (66) 35319788 ou (66) 9995-1050, 

independentemente de termo de compromisso(...)sob pena de 

indeferimento e manutenção da nomeação, devendo o Sr. Perito se atentar 

quanto às disposições contidas nos artigos (...)dispõe, entre outros, sobre 

os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina 

que a fixação dos honorários periciais, em caso de perícia médica, será 

limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido, §4º, do artigo 2º 

da referida resolução. Assim, devem os honorários ser arbitrados, de 

acordo com tal realidade, razão pela qual fixo em R$ 800,00 (oitocentos 

reais).Ao ser intimado do seu múnus deverá o Perito indicar o dia, local e 

horário do início dos trabalhos, comunicando este Juízo, a fim de que as 

partes sejam intimadas.Concedo ao perito prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo, devendo conter os requisitos elencados no artigo 473 

do CPC/2015.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171860 Nr: 6823-45.2012.811.0015

 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: SOELI RITA SCHEID WACHTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Diante do exposto e com tais considerações, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por não haver qualquer omissão, 

contradição, obscuridade e/ou erro material passível de ser sanado na 

sentença de fls. 119/123, que, destarte, permanece na íntegra, tal como 

foi lançada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 233316 Nr: 7637-52.2015.811.0015

 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: CLEUNICE SOUZA REZENDE PEREIRA, EDSON DE 

SOUZA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Compulsando os autos, verifico que o requerente, por meio do petitório de 

fls.100, colacionou nos autos os documentos de fls. 101/103.

Isto posto, intime-se a requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca dos documentos de fls. 101/103.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158016 Nr: 5175-64.2011.811.0015

 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: AFDS, ACFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TC-ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT
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 Diante do exposto e com tais considerações, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por não haver qualquer omissão, 

contradição, obscuridade e/ou erro material passível de ser sanado na 

sentença de fls. 326/337, que, destarte, permanece na íntegra, tal como 

foi lançada.Intimem-se.Sinop/MT, GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157613 Nr: 4756-44.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME PRADELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VALMIR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PERIM DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 20.587

 INTIMAÇÃO do advogado do executado do Termo de Conversão de 

Arresto em Penhora, a seguir transcrito: "Aos vinte (20) dias do mês de 

abril (04) de dois mil e dezoito (2018), foi lavrado o presente Termo, do 

bem imóvel arrestado nos autos de Cumprimento de Sentença nº 

2053-43.2011.811.0015 – código 154079, em apenso, a seguir transcrito: 

01 (um) imóvel denominado Data 25 da Quadra 29, Zona 10, com área de 

340 m2 (trezentos e quarenta metros quadrados), dentro dos seguintes 

limites e confrontações: Nordeste com a Data 13, com, 8,50 m2; Sudeste 

com a Data 25-A, com 40,00 m2; Sudoeste com a Rua dos Cajueiros, com 

8,50 m2; Noroeste com a Data 24, com 40,00 m2, registrado sob a 

Matrícula nº 30.445, Livro 02, Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de SinopMT.

 Sinop - MT, 20 de abril de 2018.

Giovana Pasqual de Mello

Juiz(a) de Direito

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157613 Nr: 4756-44.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME PRADELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VALMIR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PERIM DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 20.587

 INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste quanto ao pedido de alienação em hasta pública 

do imóvel arrestado nos autos código 154079, e assim, requeira o que de 

direito, sob pena de preclusão, conforme ofício e decisão acostados às 

fls. 72/73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 127822 Nr: 7036-22.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Tortoro 

Júnior - OAB:247.319

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

pugnar o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109644 Nr: 1946-67.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGHINONI & ANGHINONI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039, MARCIA TEREZINHA BANTLE - OAB:OAB/MT 17363, 

MARCIO LOUZADA CARPENA - OAB:46582/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/MT, HITLER PULLIG FILHO - OAB:11529

 (...)À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 97.050,44 

(noventa e sete mil, cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), 

equivalente à soma das notas fiscais de fls. 33 e 35, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data de vencimento de cada título. A 

propósito:“De acordo com o art. 397 do CC, ‘o inadimplemento da 

obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em 

mora o devedor’. Portanto, em se tratando de obrigação positiva e líquida, 

como no caso em questão (dívida comprovada através de notas fiscais 

com recibo de recepção das mercadorias), os juros moratórios incidem a 

partir do vencimento.” (STJ – Resp. 1367617, Rel. Min. Marco Buzzi, 

publicação em 09/04/2015) “MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - VENCIMENTOS. Na ação monitória fundada em notas 

fiscais, a correção monetária incide a partir dos respectivos vencimentos, 

já que nada acresce, apenas preserva o valor da moeda frente à espiral 

inflacionária. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0517.11.001916-6/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2013, publicação da súmula em 

10/09/2013).”No mais, mantenho a sentença de fls. 188/193, na forma 

como prolatada.Intime-se. Sinop/MT, 20/04/2018GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214695 Nr: 14707-57.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTÔNIO TROMBETTA, SANDRA 

SANTOS CAVAZZANI TROMBETA, ITAMIR LUIS TROMBETTA, IRENE 

TROMBETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALGISA MARQUES - 

OAB:RS-51.700, ALVACIR ROGÉRIO SANTOS DA ROSA - OAB:OAB/RS 

17.480, RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO - OAB:RS-56.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAÚJO CARDOSO 

JÚNIOR - OAB:MT/16856-A

 [...] Com tais considerações, verifica-se que a Cédula Rural Hipotecária de 

fls. 13/17, tinha como vencimento a data de 15/05/2008, contudo, foram 

formalizado entre as partes, diversos aditivos contratuais prorrogando o 

prazo de pagamento (fls.21/22 e 82/85, tendo o ultimo aditivo à cédula 

rural hipotecária de nº 800134, estipulado o prazo de pagamento para a 

última parcela em 15/05/2015 (fls.84/85).Nessa senda, observa-se que 

tendo sido estipulado pelas partes que o vencimento da ultima parcela se 

daria em 15/05/2015, a prescrição do débito executado somente se daria 

em 15/05/2018. Assim, não há se falar em ocorrência da prescrição, 

porquanto a demanda executiva foi ajuizada em 07/10/2014.Outrossim, o 

fato do exequente ter colacionado nos autos o aditivo contratual a 

destempo, não incide na extinção da demanda executiva, notadamente 

porque, restou demonstrado que a prescrição da pretensão do exequente, 

por meio de demanda executiva, somente ocorreria em 15/05/2018. 

[...]REJEITO a exceção de pré-executividade ofertada pelo executado 

Carlos Antônio Trombetta, eis que não vislumbro nos autos a existência da 

prescrição invocada, devendo o feito tramitar com seu regular 

prosseguimento.Por conseguinte, tendo em vista que as executadas Irene 

Trombetta e Sandra Santos Cavazzani Trombetta, não foram devidamente 

citadas, cumpra-se a decisão de fls.72 (item nº.1).Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 42660 Nr: 7113-41.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORINI & MORINI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATTIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL 

FILHO - OAB:7197-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA NERVO - OAB:MT/5.368

 Verifico que, conquanto tenha sido expedido ofício à 2ª Vara da 

Subseção Judiciária de Sinop/MT, solicitando informações acerca da atual 

fase da Ação de Execução Fiscal n.º 2006.36.03.002599-0, não houve 

retorno da referida serventia judicial.

 Deste modo, hei por bem determinar a intimação da exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresente planilha com o cálculo do valor 

atualizado do débito. Com o aporte, expeça-se mandado de penhora no 

rosto dos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 2006.36.03.002599-0, 

que tramita na 2ª Vara da Subseção Judiciária de Sinop/MT.

 Após, intime-se o executado da penhora realizada, para, querendo, 

impugnar em 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Sinop/MT, 20/04/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 317621 Nr: 1382-73.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR PIMENTA, JOANA DAICLE MUIZ, JOSÉ 

VICENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - OAB:5.635/MT, FRANCIANE 

RAMOS - OAB:18.006-O/MT, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - 

OAB:8379/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:OAB MT -12692-B

 Intimação do Dr. Marciano Rocha dos Santos, OAB-MT 12.692-B, da 

decisão de fls. 29 a seguir transcrita: "1. Designo audiência para o dia 

08/05/2018, às 13h30min, para oitiva da testemunha Wilson Luiz Muniz. 2. 

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência. 3. Cabe ao 

advogado informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Cumpre 

salientar que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). 4. A inércia do advogado no que concerne à intimação da 

testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC). 5. 

Por fim, determino o cadastramento do advogado Dr. Marciano Rocha dos 

Santos como patrono do polo passivo. Intimem-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159060 Nr: 6341-34.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. RODRIGUES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Ante ao decurso do prazo de blindagem (180 dias), digam as partes sobre 

o prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 153168 Nr: 1204-71.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CELLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Ante ao decurso do prazo de blindagem (180 dias), digam as partes sobre 

o prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93329 Nr: 350-82.2008.811.0015

 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: DORALICE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - 

OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DANIEL MOURA NOGUEIRA, para devolução 

dos autos nº 350-82.2008.811.0015, Protocolo 93329, 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): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130338 Nr: 9553-97.2010.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GALANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 205/207 e de 

fls. 208/210 foram protocolados no prazo de Lei, razão pela qual intimo o 

advogado da parte autora para manifestar sobre os embargos de fls. 

205/207 e o advogado da parte requerida para manifestar sobre os 

Embargos de Declaração de fls. 208/210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129887 Nr: 9102-72.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBRE RODAS - CONCESSIONÁRIA TRAXX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCOS BATISTA 

ALABARCES - OAB:8254-MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o EXECUTADO 

efetuasse o pagamento do débito, embora devidamente intimado, por seu 

advogado, da decisão de fl. 198.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, 

inclusive com a multa de 10%

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 42576 Nr: 7025-03.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR PAULINO GOMES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ORIZENCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570, MARISA PIVA MOREIRA - OAB:OAB/MT 

7479/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o EXECUTADO 

efetuasse o pagamento do débito, embora devidamente intimado, por seu 

advogado, da certidão de fl. 141.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, 

inclusive com a multa de 10%, bem como, para, querendo, indicar bens 

passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122887 Nr: 2056-32.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JOSÉ TRENTINI, SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004362-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES MARIA OSTROVSKI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LAURA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004362-73.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 05/07/2018, às 18h00min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-30 APREENSÃO DE TÍTULOS

Processo Número: 1004206-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL MINORU HARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DAMASCENA SOUZA MARCHIORO (REQUERIDO)

ALESSANDRO MARCHIORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004206-85.2018.8.11.0015 Primeiramente, inclua-se 

no polo ativo da ação os requerentes RENATO MINORU HARA, ROGÉRIO 

TERUO HARA e VIVIAN YUMI HARA MIZOGUCHI. Designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 05/07/2018, às 16h00min, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local. Citem-se os requeridos, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-os 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo os requerentes na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004304-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL TOCHETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004304-70.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de tutela de urgência, 

proposta por RAPHAEL TOCHETTO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, cujo objeto é o religamento da 

energia da unidade consumidora nº 6/949499-8. DECIDO. Em consulta ao 

sistema PJE, verifica-se que tramita no Juizado Especial Cível desta 

Comarca a Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 

1000280-96.2018.8.11.0015 movida por DAIANI BUENO PEREIRA em face 

de ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a qual foi distribuída em 

17/01/2018, tendo como objeto, a declaração de inexistência de débito 

referente à cobrança de energia da unidade consumidora nº 6/949499-8. 

O artigo 55, caput e §1º, do Código de Processo Civil dispõe que as ações 

conexas são aquelas que possuem em comum o pedido ou a causa de 

pedir, devendo ser reunidas para julgamento conjunto, a fim de que não 

sejam proferidas decisões conflitantes. Observa-se que, neste caso, há 

diversidade no polo passivo de cada uma das ações, entretanto, isto não 

obsta a reunião das ações, uma vez que estas possuem a mesma causa 

de pedir. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. IDENTIDADE ENTRE CAUSA 

DE PEDIR E PEDIDO. PARTES DIFERENTES. LITISPENDÊNCIA. NÃO 

OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Nos termos do art. 337, §§ 1º, 

2º e 3º, do NCPC, haverá litispendência quando em trâmite dois processos 

idênticos, ou seja, com as mesmas partes, mesmo pedido e a mesma 

causa de pedir. 2 - Constatando que há identidade de pedido e de causa 

de pedir, mas diferença entre as partes, o MM. Juiz deverá determinar a 

reunião dos processos para julgamento conjunto, devido ao fenômeno da 

conexão e não extinguir o segundo processo, sem resolução de mérito, ao 

fundamento de que haveria litispendência.”. (TJ-MG - AC: 

10082160002828001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 

03/05/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

15/05/2017) Grifei. Ademais, de acordo com o art. 58 do novo CPC, “a 

reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, 

onde serão decididas simultaneamente”. O art. 59 do aludido diploma legal 

estabelece que a prevenção se da pela data do registro ou da distribuição 

do processo. Assim, considerando que o processo nº 

1000280-96.2018.8.11.0015 foi distribuído em primeiro lugar (17/01/2018) 
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enquanto este feito foi distribuído em 19/04/2018, o Juízo do Juizado 

Especial Cível desta Comarca se tornou prevento. Posto isso, DECLINO da 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa 

destes autos ao Juizado Especial Cível desta Comarca, para ser apensado 

ao processo nº 1000280-96.2018.8.11.0015, com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184937 Nr: 6041-04.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS 

JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO MT - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B, RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - OAB:MS/6.296

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 24 de setembro de 2018, às 13h30min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 92249 Nr: 9590-32.2007.811.0015

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GROG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2012 sem qualquer manifestação da parte autora, em 

razão de não ter sido localizada no endereço constante nos autos.

3. Ademais, a parte exequente foi intimada e quedou-se inerte (fl. 157v).

4. Assim, não tendo a parte autora efetuado os atos e diligências que lhe 

competiam, abandonando a causa por mais de um ano, a extinção do feito 

é medida que se impõe.

5. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

6. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

7. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 92318 Nr: 9668-26.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GROG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

 2. Após, vistas ao Ministério Público.

3. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183874 Nr: 4915-16.2013.811.0015

 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: NRN, SAVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDSF, MRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.583 e seguintes do Código 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e, 

consequentemente, concedo a guarda de E.G.F. da C. aos requerentes 

N.R.N. e S.A.V. Por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos 

termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 500,00 

(quinhentos reais). No entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual 

defiro neste momento aos réus (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais 

verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, expeça-se o termo 

de guarda e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 116522 Nr: 8814-61.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RKLR, ACL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Conforme consta do documento de fl. 68 o depósito dos valores foi 

efetuado diretamente na conta do exequente.

2. Assim, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se houve o cumprimento ou não 

da obrigação alimentar pelos ritos da constrição patrimonial e pessoal, 

consignando que a inércia ensejará na presunção do pagamento e 

extinção do feito pelo cumprimento integral da obrigação.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 104230 Nr: 11410-52.2008.811.0015

 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: ERDL, KRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO RAMOS VILELA 

(DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA TONETT G. S. 

WEIRICH (Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.583 e seguintes do Código 

Civil e na Lei nº 5.478/68, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e, por conseguinte, concedo a guarda de K.R. de P. à requerente 

E.R. de L., sua genitora, bem como condeno o requerido J.M. de P. a pagar 

mensalmente ao seu filho, a título de alimentos, a importância 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, até o 10º 

dia útil do mês. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos 

termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 500,00 

(quinhentos reais). No entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual 
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defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais 

verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios no valor de 01 URH, que corresponde a R$ 896,51 

(oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), à curadora 

especial nomeada, Dra. Soraide Castro (fl. 30). Expeça-se certidão de 

acordo com o Provimento da Corregedoria Geral de Justiça.P.R.I.C. Após, 

certificado o trânsito em julgado, expeça-se termo de guarda e, em 

seguida, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 200598 Nr: 3241-66.2014.811.0015

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDRS, RKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - 

OAB:12565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Tutela promovida por Maria da Rosa Steinhaus, 

visando a concessão da tutela de sua neta Rafaelly Karolinny Steinhaus, 

tendo em vista o falecimento de sua genitora. Juntou documentos de fls. 

10/15.

Recebida a inicial, foi concedida a guarda da adolescente à requerente, 

sendo determinada a citação de terceiros interessados, bem como a 

expedição de ofícios e realização de estudo psicossocial (fl. 22/23).

As diligências foram cumpridas (fls. 25/28, 31/35, 36/37, 42/43, 44 e 50).

O Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido (fl. 51/51v).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a jovem Rafaelly Karolinny Steinhaus 

nasceu em 25.11.1998 (fl. 15), portanto, conta com dezoito anos de idade 

e, nos termos do artigo 5º do Código Civil, a maioridade civil é alcançada 

com 18 anos de idade. Confira-se:

“Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a 

pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.”

Assim, resta evidente que tendo a outrora adolescente atingido a 

maioridade civil, não há qualquer razão para o prosseguimento do feito, 

visto que a mesma está apta a praticar todos os atos da vida civil, não 

havendo qualquer motivo para discussão do objeto da ação, qual seja, sua 

tutela.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo sem resolução de mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192460 Nr: 14153-59.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSB, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Indefiro o pedido de encaminhamento do mandado de prisão a 

POLINTER, visto não se tratar de prisão de natureza criminal, cabendo à 

parte interessada informar o paradeiro do executado, para o imediato 

cumprimento do mandado de prisão.

2. Consigno que o registro da confidencialidade das decisões de 

decretação da prisão civil e expedição de mandados de prisão civil é 

medida de praxe adotada por este Juízo, independente de requerimento.

 2.1. Salienta-se que o executado e seu procurador constituído possuem 

livre acesso aos autos, fato que não pode ser vedado ou limitado, sob 

pena de afronta ao princípio do livre acesso à informação (art. 5º, inciso 

XIV, CF/88).

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 211455 Nr: 12109-33.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDB, JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista que a parte exequente atingiu a maioridade no curso do 

processo (fl. 18), determino a retificação da D.R.A. para exclusão da 

representante legal (J.F.).

2. Após, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, 

oportunidade em que deverá formular os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

3. Havendo manifestação, voltem-me conclusos.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente, 

pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito 

(CPC, art. 485, § 1º).

5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

6. Em não sendo localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) 

dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

7. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não 

manifestação, encaminhando os autos à conclusão.

8. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218563 Nr: 17352-55.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:MT/16.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos e, 

consequentemente, julgo extinto o presente processo, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos 

termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa. Entretanto, em face da gratuidade 

da justiça, a qual defiro neste momento à parte autora (art. 99, § 3º, do 

CPC), a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 

3º, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar a parte embargante em 

litigância de má-fé, visto que não restaram configuradas as hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC.Retifique-se o valor dado à causa (fl. 

13).P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, translade-se fotocópia desta 

sentença aos autos em apenso (Código 211455) e, em seguida, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 99853 Nr: 6865-36.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNQ, JDQF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAC CARDOSO DAS NEVES - 

OAB:AOB/GO N° 18.63

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que, instada a se manifestar nos autos acerca da petição 

do executado indicando o pagamento do débito alimentar, a parte 

exequente quedou-se inerte, presume-se a satisfação integral do débito a 
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que se referem os presentes autos.

2. Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Sem custas.Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu 

patrono.

4. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 150654 Nr: 11777-08.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDPF, EDPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que, instada a se manifestar nos autos acerca do 

cumprimento da obrigação alimentar firmada em acordo (fls. 59/62), a 

parte exequente indicou não ter interesse no prosseguimento do feito (fl. 

92), presume-se a satisfação integral do débito a que se referem os 

presentes autos.

2. Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Sem custas.Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu 

patrono.

4. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 160041 Nr: 7386-73.2011.811.0015

 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: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Cumpra-se o item 02 e seguintes da decisão interlocutória de fl. 26.

02. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180608 Nr: 1450-96.2013.811.0015

 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: LBDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Intime-se novamente a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, cumpra o requerimento formulado pelo Ministério Público no item “a” 

do parecer ministerial de fls. 55/55-verso, devidamente deferido por este 

juízo através da decisão interlocutória de fl. 56, sob pena de arquivamento 

dos autos.

02. Caso cumprido o item 01, com fulcro no art. 665 c/c o art. 664, “caput”, 

do Código de Processo Civil, converto o presente procedimento de 

inventário em arrolamento e, por conseguinte, determino a intimação da 

inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos a 

certidão negativa estadual, bem como o comprovante de pagamento do 

Imposto Sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação – ITCMD, sob pena 

de arquivamento dos autos.

03. Caso cumprido o item 02, intime-se a inventariante para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe a este juízo o nome do comprador do bem 

discriminado na petição de fls. 59/60, sob pena de preclusão.

04. Decorrido o prazo fixado no item 03, com ou sem manifestação da 

inventariante, retornem-me os autos conclusos para a prolação de 

sentença.

05. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 198243 Nr: 1191-67.2014.811.0015

 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: MDCVDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Em razão do disposto no art. 665 c/c o art. 664, “caput”, do Código de 

Processo Civil, converto o presente procedimento de inventário em 

arrolamento.

2. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha 

de fl. 08, destes autos de arrolamento dos bens deixados por Jurandy 

Ferreira Lima, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvando direitos de terceiros.

3. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se formal de partilha. 

Concomitantemente, com fulcro no art. 659, § 2º, do Código de Processo 

Civil, intime-se a Secretaria de Estado de Fazenda para que efetue o 

lançamento administrativo do Imposto Sobre Transmissão “Causa Mortis” e 

Doação – ITCMD e de outros tributos porventura incidentes no caso. Após, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 196111 Nr: 17850-88.2013.811.0015

 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: ANGELINA CLEMENTE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE STEFFENS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:15664/MT, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Em razão do disposto no art. 665 c/c o art. 664, “caput”, do Código de 

Processo Civil, converto o presente procedimento de inventário em 

arrolamento e, por conseguinte, determino a intimação da inventariante 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos a certidão 

negativas estadual, bem como o comprovante de pagamento do Imposto 

Sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação – ITCMD, sob pena de 

arquivamento dos autos.

02. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 223610 Nr: 1825-29.2015.811.0015

 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: SDODR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAMS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SOARES - 

OAB:16.021-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

adjudicação de fls. 05/08, destes autos de arrolamento dos bens deixados 

por Willian Antônio Muller Soares.

2. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se carta de 

adjudicação. Concomitantemente, com fulcro no art. 659, § 2º, do Código 
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de Processo Civil, intime-se a Secretaria de Estado de Fazenda para que 

efetue o lançamento administrativo do Imposto Sobre Transmissão “Causa 

Mortis” e Doação – ITCMD e de outros tributos porventura incidentes no 

caso. Após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 128195 Nr: 7409-53.2010.811.0015

 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: SPDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E-GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação (fl. 65).

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.

3. Sem custas.

 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 68794 Nr: 8438-17.2005.811.0015

 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: DGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGM(, TDJLM(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeson Pereira da Silva - 

OAB:15846 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Em razão da ausência de prejuízo à herdeira Lucilene de Matos, com 

fulcro no art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil, convalido 

o ato processual de fl. 99 e, por conseguinte, dou por citada a herdeira 

Lucilene de Matos.

02. Em razão do valor atualizado do bem do espólio ser superior a 500 

UPF/MT, intime-se o inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

junte aos autos o comprovante de pagamento do Imposto Sobre 

Transmissão “Causa Mortis” e Doação – ITCMD, sob pena de arquivamento 

dos autos.

03. Caso cumprido o item 02, com fulcro no art. 647, “caput”, do Código de 

Processo Civil, concedo ao inventariante e aos herdeiros Alex de Matos e 

Lucilene de Matos, o prazo de 15 (quinze) dias, para que formulem pedido 

de quinhão, sob pena de preclusão.

04. Decorrido o prazo fixado no item 03, com ou sem manifestação do 

inventariante ou dos herdeiros Alex de Matos e Lucilene de Matos, 

retornem-me os autos conclusos para a prolação de decisão.

05. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 108330 Nr: 676-08.2009.811.0015

 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: VFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:7.119-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Em razão do disposto no art. 665 c/c o art. 664, “caput”, do Código de 

Processo Civil, converto o presente procedimento de inventário em 

arrolamento e, por conseguinte, determino a intimação do inventariante 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos as certidões 

negativas municipal e estadual, bem como o comprovante de pagamento 

do Imposto Sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação – ITCMD, sob 

pena de arquivamento dos autos.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158446 Nr: 5644-13.2011.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRSPK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARLOS GOBBATO - 

OAB:MT/12.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT/10.641

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação formulada nos autos em apenso sob n.º 

5356-65.2011.811.0015 – código 158188 (fl. 32 - apenso).

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.

 3. Sem custas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu 

patrono.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189945 Nr: 11392-55.2013.811.0015

 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: EGMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA ALEXANDRE RAMOS 

GALVAN - OAB:MT/15.044-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada pessoalmente e, não se manifeste no feito, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte não seja localizada, desde já determino sua intimação por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 157156 Nr: 4267-07.2011.811.0015

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRSPK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT/10.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CARLOS GOBBATO - 

OAB:MT/12.646

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista que já foi proferida sentença nos presentes autos, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 131672 Nr: 10888-54.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAMDS, GAMDS, NMDA, FMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que não consta certidão de 

nascimento dos exequentes V. A. M. dos S., G. A. M. dos S. e F. M. dos 

S..

2. Ocorre que, por força dos arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil, a 

parte autora deve demonstrar sua legitimidade para propor a ação e 

figurar no polo ativo da demanda.

 3. Destarte, a fim de evitar qualquer alegação de nulidade, previamente a 

análise do pedido de fls. 42/43, determino a intimação dos exequentes, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos fotocópia de suas certidões de nascimento ou outro documento 

pessoal, bem como regularizem sua representação processual acaso 

tenham atingido a maioridade, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me imediatamente 

conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 151318 Nr: 12416-26.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHRDC, NCRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, ante a existência de valor irrisório em 

contas bancárias de titularidade do executado (fls. 86/87), passo a 

diligenciar o junto aos sistemas Renajud e Infojud com o intuito de localizar 

bens em nome do executado, conforme requerido à fl. 88.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, vez que 

não foram encontrados veículos de propriedade do executado, conforme 

extrato em anexo.

3. Assim, procedi a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de obter as 03 

(três) últimas declarações de imposto de renda da parte executada.

4. Todavia, ausentes declarações de imposto de renda do executado, 

conforme extratos em anexo.

5. Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

6.1. Consigno que as buscas via Bacenjud, Renajud ou Infojud, somente 

serão renovadas neste feito se a parte exequente trouxer aos autos 

comprovação do esgotamento das diligências extrajudiciais realizadas, 

sem êxito.

7. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

8. Após, voltem-me conclusos.

9. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165918 Nr: 720-22.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFFK, JMFK, EHDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU KATH - 

OAB:4259-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2015 sem qualquer manifestação da parte exequente, uma 

vez que mesmo sendo intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

2. Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito.

4. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

5. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165929 Nr: 731-51.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSD, IAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2016 sem qualquer manifestação da parte exequente, uma 

vez que mesmo sendo intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

2. Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito.

4. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

5. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169896 Nr: 4947-55.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFD, MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:MT/15.664-B, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, ante a insuficiência de saldo em contas 

bancárias de titularidade do executado (fl. 51), acolho o pedido de fls. 58 

para fins de localizar bens em nome do executado junto ao sistema 

Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois não 

foram localizados veículos de propriedade do requerido, conforme extrato 

em anexo.

3. Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170761 Nr: 5920-10.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBDS, SBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 
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OAB:14.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

tem-se como válida a intimação da parte no endereço declinado nos autos 

para manifestar-se, cumprindo a ela atualizar o respectivo endereço 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

2. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2014 sem qualquer manifestação da parte autora, em 

razão de não ter sido localizada no endereço constante nos autos.

3. Ademais, a parte exequente foi intimada por edital e quedou-se inerte.

4. Assim, não havendo informações acerca de seu atual endereço, bem 

como não tendo a parte autora efetuado os atos e diligências que lhe 

competiam, abandonando a causa por mais de um ano, a extinção do feito 

é medida que se impõe.

5. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

6. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

7. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170843 Nr: 5926-17.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVVDS, KADV, ADVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fl. 43 e, por conseguinte, determino a intimação da 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

da dívida indicada às fls. 44/45, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento), e, também, de 10% (dez por cento) de honorários 

advocatícios, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito, nos termos do artigo 523, §§ 1º e 3º do código de 

Processo Civil.

2. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa e os 

honorários de 10% (dez por cento) cada, incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, Código de Processo Civil).

3. Decorrido o prazo indicado no item “1”, com ou sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, sob pena de preclusão.

4. Após, voltem-me os autos conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171736 Nr: 6853-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDODS, RDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, ante a insuficiência de saldo em contas 

bancárias de titularidade do executado (fls. 54/55), acolho o pedido de fl. 

60 para fins de localizar bens em nome do executado junto ao sistema 

Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois não 

foram localizados veículos de propriedade do requerido, conforme extrato 

em anexo.

3. Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 86490 Nr: 3922-80.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHDSP, WDSP, RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

2. Compulsado os autos, verifica-se que, embora a parte tenha ingressado 

com a ação pelo rito da constrição pessoal, quando do recebimento da 

inicial foram adotados os procedimentos da constrição patrimonial e 

coação pessoal (fl. 20v).

2.1. Ocorre que, no pedido de fls. 110/113, a parte exequente pretende a 

constrição patrimonial das parcelas devidas desde o ajuizamento da 

execução e as que se venceram no curso do processo e a prisão 

somente pelas três últimas parcelas.

2.2. Todavia, “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.” (Súmula 309 

STJ).

2.3. Logo, resta inviabilizada a satisfação de crédito alimentar por meio da 

constrição patrimonial referente as prestações vencidas no curso do 

processo.

2.4. Por outro lado, havendo interesse da parte exequente, poderá ela 

requerer expressamente a conversão para o rito da constrição 

patrimonial, passando a execução a tramitar apenas por um dos ritos.

3. Assim, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito:

a) informe se pretende o prosseguimento do feito pelo rito da coação 

pessoal ou a conversão para o rito da constrição patrimonial, formulando 

os requerimentos que entender cabíveis;

b) regularize a representação processual do exequente Roberson 

Henrique da Silva Paulino, vez que atingiu a maioridade;

c) apresente cálculo atualizado do débito alimentar em atraso.

4. Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 119755 Nr: 12013-91.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGAL, SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, ante a insuficiência de saldo em contas 

bancárias de titularidade do executado, conforme fls. 59/60, passo a 

diligenciar o junto aos sistemas Renajud e Infojud com o intuito de localizar 

bens em nome do executado, conforme requerido à fl. 78.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, vez que 

não foram encontrados veículos de propriedade do executado, conforme 

extrato em anexo.

3. Assim, procedi a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de obter as 03 

(três) últimas declarações de imposto de renda da parte executada.

4. Todavia, ausentes declarações de imposto de renda do executado, 

conforme extratos em anexo.

5. Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

6.1. Consigno que as buscas via Bacenjud, Renajud ou Infojud, somente 

serão renovadas neste feito se a parte exequente trouxer aos autos 
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comprovação do esgotamento das diligências extrajudiciais realizadas, 

sem êxito.

7. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

8. Após, voltem-me conclusos.

9. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125020 Nr: 4233-66.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EECDC, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLASIELE MARY IWAKIRI - 

OAB:13395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RIBEIRO 

FURTADO BLANCO - OAB:13292/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista que a exequente atingiu a maioridade no curso do 

processo (fl. 17), retifique-se a D.R.A. para que apenas E. E. C. de C. 

figure no polo ativo.

2. Em seguida, previamente a análise dos pedidos de fl. 68, intime-se a 

parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize sua representação processual, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me imediatamente 

conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125737 Nr: 4950-78.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPDS, FKPDS, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO SEGURA 

FURLAN (FALECIDO) - OAB:MT-3.193/A

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Execução de Prestação Alimentícia ajuizada por 

Karina Pereira de Souza e Flávia Kauane Pereira de Souza em face de 

Leoncio Aparecido de Souza objetivando o recebimento de parcelas 

alimentícias em atraso pelo rito da constrição patrimonial. Juntou os 

documentos de fls. 11/17.

Devidamente citado (fl. 21), o executado apresentou justificativa (fls. 

25/39).

A parte exequente manifestou-se às fls. 41/42.

A justificativa não foi analisada em virtude de inadequação do meio para 

defesa na execução pela constrição patrimonial, sendo determinada a 

regularização da representação processual da exequente (fl. 46).

À fl. 47 a Defensoria Pública informou que não obteve êxito na localização 

da parte autora, requerendo sua intimação pessoal para comparecer à 

Defensoria Pública para dar prosseguimento ao feito.

A parte não foi encontrada (fl. 52).

À fl. 53 a Defensoria Pública requereu a extinção do feito.

O Ministério Público manifestou concordância com o pedido de extinção do 

feito (fl. 54).

Intimada por edital para se manifestar no feito sob pena de extinção (fls. 

55/58), foi certificado o decurso do prazo sem manifestação pela parte 

autora (fl. 59).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2013 sem qualquer manifestação da parte exequente, uma 

vez que mesmo sendo intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 155799 Nr: 2966-25.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLPP, LDFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Previamente à análise dos pedidos de fls. 54, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe a este Juízo o CPF do executado, bem como 

fotocópia dos documentos pessoais de sua representante legal, sob pena 

de extinção, sem resolução de mérito.

2. Após, voltem-me imediatamente conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180336 Nr: 1162-51.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY BLOSS DIOGO, WELLINGTON BRUNO BLOSS 

DIOGO, PAULO BRENO BLOSS DIOGO, LEIA MARIA BLOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DIOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2014 sem qualquer manifestação da parte exequente, uma 

vez que mesmo sendo intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

2. Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito.

4. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

5. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161465 Nr: 9043-50.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCSFR, SRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA HELENA SCHIMIDT - 

OAB:12.639

 Vistos em correição permanente.1. Considerando o lapso temporal 

decorrido desde o protocolo da petição de fl. 204, determino a intimação 

da parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova a atualização do débito alimentar, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito.2. Indefiro o pedido de bloqueio 

via Bacenjud formulado à fl. 204, item “a”, vez que a presente execução 

de alimentos tramita pelo rito da coação pessoal e não da constrição 

patrimonial, portanto, resta inviabilizada a satisfação de crédito alimentar 

por meio de penhora de ativos financeiros. Nesse sentido: (...)3. Defiro o 

pedido constante no item “b” de fl. 204 e, por conseguinte, determino a 

expedição de ofício ao Cartório de Tabelionato de Notas e de Protestos de 

Títulos desta Comarca para que proceda ao protesto judicial em nome do 

executado, nos termos do art. 528, §§ 1º e 3º do Código de Processo 

Civil.4. Com a juntada do cálculo, conforme determinado da decisão de fls. 

151/155, intime-se pessoalmente o executado para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento das prestações da obrigação alimentar(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 187754 Nr: 9028-13.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9501-B

 Vistos em correição permanente.

1. Preliminarmente, consigno que deixo de analisar a petição de fls. 40/56, 

por não ser o meio processual adequado no presente caso, vez que em 

caso de execução de dívida por meio de constrição patrimonial, a resposta 

cabível é os Embargos do Devedor distribuída em apenso e não nos 

próprios autos.

2. Ademais, os fatos alegados devem ser discutidos em ação autônoma 

mediante procedimento comum ordinário, vez tratar de questões de mérito 

e não no meio de um processo de execução.

3. Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos ao Contador 

Judicial para atualização da dívida, descontados os valores 

reconhecidamente pagos (fls. 59/60).

4. Após, intime-se o executado, pessoalmente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, em conformidade com o art. 

523, “caput”, do Código de Processo Civil.

4.1. Se o executado não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 

(quinze) dias, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de mandado de 

penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

4.2. Após a juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito atualizado, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206938 Nr: 8540-24.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHFG, JFC, RFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE EVELLIN MARCON - 

FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE 

FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

tem-se como válida a intimação da parte no endereço declinado nos autos 

para manifestar-se, cumprindo a ela atualizar o respectivo endereço 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

2. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2015 sem qualquer manifestação da parte autora, em 

razão de não ter sido localizada no endereço constante nos autos.

3. Assim, não havendo informações acerca de seu atual endereço, bem 

como não tendo a parte autora efetuado os atos e diligências que lhe 

competiam, abandonando a causa por mais de um ano, a extinção do feito 

é medida que se impõe.

4. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

5. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

6. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184340 Nr: 5416-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGGS, IFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: claudete medeiros vieira - 

OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista que a exequente atingiu a maioridade no curso do 

processo (fl. 20), retifique-se a D.R.A. para que apenas L. G. G. S. figure 

no polo ativo.

2. Considerando que o pedido inicial compreende a execução dos meses 

de março/2008 à janeiro/2013 e, tratando o presente feito de execução 

por quantia certa, indefiro o pedido de execução da pensão alimentícia 

referente ao mês de julho/2016, formulado à fl. 65.

3. Intime-se a parte exequente, por meio de sua advogada, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a decisão interlocutória de fl. 58, item 

“2”, sob pena de presunção de pagamento integral do débito.

4. Em seguida, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231539 Nr: 6552-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDSA, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, GIAN CARLOS 

FRANCHINI DO AMARAL - ESTÁGIARIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

tem-se como válida a intimação da parte no endereço declinado nos autos 

para manifestar-se, cumprindo a ela atualizar o respectivo endereço 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

2. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2016 sem qualquer manifestação da parte autora, em 

razão de não ter sido localizada no endereço constante nos autos.

3. Assim, não havendo informações acerca de seu atual endereço, bem 

como não tendo a parte autora efetuado os atos e diligências que lhe 

competiam, abandonando a causa por mais de um ano, a extinção do feito 

é medida que se impõe.

4. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

5. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

6. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260321 Nr: 3920-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDOP, AVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Preliminarmente, desentranhe-se a fl. 60 e junte-a aos autos 

pertinentes.

2. Tendo em vista o aceite da parte exequente, HOMOLOGO, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, a proposta de acordo entabulada 

às fls. 39/40 e ratificada às fls. 57/58.

3. Suspendo o feito até o cumprimento integral da obrigação.

4. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 
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advogados, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos 

autos informando se houve o cumprimento integral da obrigação alimentar, 

consignando-se que a inércia ensejará na presunção de pagamento 

integral do débito e a consequente extinção do feito.

5. Após, vistas ao Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 257921 Nr: 2461-58.2016.811.0015

 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: MARIA ADELAIDE SILVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA SILVEIRA DA SILVA, MARCOS 

PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, JANAINA FERNANDA ESTRATO GONÇALVES DUARTE 

- OAB:EST.UNICEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, 

§ 3º, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil.

2. Previamente à análise do pedido de tutela de urgência, determino a 

realização de estudo psicossocial com a requerente e o interditando, 

visando verificar as condições de convivência do mesmo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Determino, ainda, a expedição de ofício ao Juízo da 13ª Vara Cível da 

Comarca de Belém/PA, solicitando fotocópia integral do processo de 

curatela/interdição de Marcos Pinheiro da Silva. Encaminhe-se anexo ao 

ofício fotocópia do documento de fl. 20.

4. Com a juntada do relatório, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265438 Nr: 6734-80.2016.811.0015

 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: EFDS, VKFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - 

OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARIZA D. SIMONETTI 

AGUIAR - OAB:15.532 -OAB/MT

 Vistos em correição permanente.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

entabulado às fls. 50/51.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de 

Processo Civil.

Sem custas, eis que defiro, neste momento, o benefício da gratuidade da 

justiça. Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo termo de guarda 

e, por conseguinte, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193987 Nr: 15761-92.2013.811.0015

 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: IFDC, KDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.583 e seguintes do Código 

Civil e na Lei nº 5.478/68, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e, por conseguinte, concedo a guarda de K. de S.F. à requerente I.F. 

da ., regulamentando o direito de visitas da genitora conforme exposto 

acima e, ainda, condeno a requerido G.L. de S. a pagar mensalmente à 

filha, a título de alimentos, a importância correspondente a 25% (vinte e 

cinco por cento), até o 10º dia útil do mês. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que 

arbitro, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 

1.000,00 (mil reais). No entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual 

defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais 

verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.C. Após, certificado o trânsito em julgado, expeça-se termo de 

guarda e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 198933 Nr: 1768-45.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILES HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, comprovando a incapacidade civil de 

Idelma de Marco Hoffmann, bem como documento hábil a indicar que o 

requerente detém poderes para representá-la, sob pena de indeferimento 

da inicial.

2. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 199740 Nr: 2417-10.2014.811.0015

 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: RVDSC, CDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado em audiência de conciliação (fl. 25/25v).

2. Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

3. Sem custas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu 

patrono.

4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o(s) respectivo(s) 

termo(s) de guarda e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175162 Nr: 10721-66.2012.811.0015

 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: EDO, LDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Determino a realização de estudo psicossocial com a requerente e a 

menor, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de verificar suas atuais 

condições de convivência.
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2. Defiro o pedido de fl. 37 e, por conseguinte, determino a citação do(a) 

réu(ré) por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, querendo, oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir 

do dia útil seguinte ao fim do prazo do respectivo edital, em conformidade 

com o art. 335, inciso III, c/c art. 231, inciso IV, ambos do Código de 

Processo Civil.

2.1. Oferecida contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de 

preclusão, em conformidade com o art. 351 do Código de Processo Civil.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, desde já decreto a revelia da 

parte ré e, por conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) com atuação na 5ª 

Vara da Comarca de Sinop/MT curador(a) especial da parte ré.

4. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para que 

ofereça contestação no prazo legal.

 5. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

6. Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161391 Nr: 8961-19.2011.811.0015

 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: GF, AGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB, JFGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE HEEMANN - OAB:MT/8.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.583 e seguintes do Código 

Civil e na Lei nº 5.478/68, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e, por conseguinte, concedo a guarda da menor A.G.P.B. aos avós 

maternos G.F. e A.G.P. e, ainda, condeno os requeridos L.B. e J.F.G.P. a 

pagar mensalmente à filha, a título de alimentos, a importância 

correspondente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo a ser pago por 

cada um dos réus, até o dia 10 de cada mês. Por conseguinte, julgo extinto 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Uma vez que não se pode presumir a condição 

de necessidade financeira da parte ré, deixo de conceder-lhe a justiça 

gratuita e condeno-lhe ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, 

§8º, do Código de Processo Civil, em R$ 1.000,00 (mil reais).P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado da sentença, expeça-se o termo de guarda e, em 

seguida, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 121369 Nr: 13141-49.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAZDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WKZ, RPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação no tocante à exclusão da paternidade e, 

consequentemente, declaro que J.A.Z. da S. não é o pai biológico de 

W.K.Z., determinando a retificação do assento de nascimento do 

requerido, com a exclusão do nome do requerente e dos avós paternos, 

ficando o autor exonerado de eventual obrigação alimentar fixada. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, §8º, do Código 

de Processo Civil, em R$ 1.000,00 (mil reais). No entanto, em face da 

gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, 

do CPC), a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 

3º, do CPC.P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente, para que retifique o 

assento de nascimento de W.K.Z., excluindo-se o nome do requerente e 

dos avós paternos, bem como o patronímico “(...)”, passando o requerido 

a se chamar W.K.S..Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 110689 Nr: 3029-21.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSG, CMSG, VLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CHRISTINA 

NAZATO - OAB:245527/SP

 Vistos em correição permanente.

1. Analisando os autos, verifico que as requerentes Jaine Maciel Souza 

Gomes e Caroline Maciel Souza Gomes atingiram a maioridade (fl. 15 e 16), 

intime-as, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularize sua representação processual, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução do mérito.

2. Com o cumprimento do item anterior, retifique-se a D.R.A. para exclusão 

de Vera Lucia Maciel do polo ativo.

 3. Sem prejuízo das determinações acima, designo audiência de 

saneamento e organização do processo para o dia 24 de setembro de 

2018, às 14h30min, nos termos do artigo 357, § 3º do Código de Processo 

Civil.

4. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

5. Notifique-se o Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172296 Nr: 7481-69.2012.811.0015

 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: MDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 Vistos em correição permanente.

1. Previamente à análise dos pedidos retro, a fim de melhor averiguar os 

fatos, designo audiência de saneamento e organização do processo para 

o dia 24 de setembro de 2018, às 15h30min, nos termos do artigo 357, § 

3º do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186731 Nr: 7939-52.2013.811.0015

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, DAIANE SANTOS 

SILVA ( ESTAGIARIO) - OAB:MT / 14493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 109 da Lei 6.015/73, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para determinar a retificação 

do registro de nascimento de PRISCILLA CAROLINE GRANDI, devendo ser 

incluído o patronímico materno “Valenzuela” ao nome da requerente, bem 
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como o patronímico “Mondardo” ao de seu genitor, que passará a chamar 

Priscilla Caroline Valenzuela Grandi, filha de Salesio Francisco Grandi 

Mondardo e Cornelia Valenzuela de Grandi. Em consequência, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Sem custas e despesas 

processuais, eis que a requerente é beneficiária da justiça gratuita. Após 

o trânsito em julgado, expeça-se mandado de retificação do assento de 

nascimento registrado perante o Cartório da Comarca de Sinop/MT.Juntada 

aos autos a certidão de nascimento retificada, intime-se a requerente a 

comparecer à Secretaria da Vara para retirada do documento original, 

mediante cópia e certidão de entrega de documento nos autos.Cumprida 

todas as diligências, arquivem-se os autos, observando as formalidades 

legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 110699 Nr: 3043-05.2009.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSG, CMSG, VLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CHRISTINA 

NAZATO - OAB:245527/SP

 Vistos em correição permanente.

1. Analisando os autos, verifico que as requerentes Jaine Maciel Souza 

Gomes e Caroline Maciel Souza Gomes atingiram a maioridade (fl. 15 e 16), 

intime-as, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularize sua representação processual, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução do mérito.

2. Com o cumprimento do item anterior, retifique-se a D.R.A. para exclusão 

de Vera Lucia Maciel do polo ativo.

 3. Sem prejuízo das determinações acima, designo audiência de 

saneamento e organização do processo para o dia 24 de setembro de 

2018, às 15h00min, nos termos do artigo 357, § 3º do Código de Processo 

Civil.

4. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

5. Notifique-se o Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173543 Nr: 8757-38.2012.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJBG, LLBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 5.478/68, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o requerido 

Renato Gomes da Costa a pagar mensalmente a sua filha Maria Juliany 

Bezerra Gomes, a título de alimentos, a importância correspondente a 80 

% (oitenta por cento) do salário mínimo, até o dia 10 de cada mês. Por 

conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

em face do trabalho realizado, bem como o tempo exigido para seu 

exercício. Oficie-se ao empregador do requerido, identificado à fl. 46, para 

que efetue o desconto em folha de pagamento dos alimentos, devendo ser 

efetuado o depósito de tais valores na conta bancária informada à fl. 

12.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 250223 Nr: 18417-51.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YGVDO, NVDO, NV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADO, RL, JASV, MADO, MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 5.478/68, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

condeno o requerido Pablo Amilton de Oliveira a pagar mensalmente às 

filhas Yasmin Gabriela Veríssimo de Oliveira e Natalia Verissimo de 

Oliveira, alimentos no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária 

indicada à fl. 08 item “e”. Por conseguinte, julgo EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que 

arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, em face 

da gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 

3º, do CPC), a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 

98, § 3º, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 213928 Nr: 14116-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBF, MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:17.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Preliminarmente, retifique-se a D.R.A., visto tratar-se de Ação de 

Execução de Alimentos.

2. Indefiro o pedido de decretação da prisão civil, tendo em vista que tal 

medida não pode ser admitida no presente feito, uma vez que este tramita 

nos moldes do artigo 732 do Código de Processo Civil de 1973 (fl. 19), 

tendo como sanção a constrição patrimonial.

 3. Defiro o pedido constante no item “a” de fl. 35 e, por conseguinte, 

determino a expedição de ofício ao Cartório de Tabelionato de Notas e de 

Protestos de Títulos desta Comarca para que proceda ao protesto judicial 

em nome do executado, nos termos do art. 528, §§ 1º e 3º do Código de 

Processo Civil.

4. No mais, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

5. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 226619 Nr: 3704-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO PEREIRA DOS SANTOS SILVA, ANGÉLICA 

PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL DOS SANTOS - 
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OAB:21.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Previamente a análise da petição de fls. 30/31, determino o 

levantamento de informações acerca da existência dos valores indicados 

à fl. 32.

 2. Destarte, em atendimento à Recomendação 51 do CNJ, foi efetuada a 

requisição de informações sobre a existência de valores em contas 

bancárias e/ou aplicações em nome do “de cujus”, via Sistema Bacenjud, 

junto à Caixa Econômica Federal, entretanto, foram localizados valores 

divergentes dos indicados à fl. 32 em contas bancárias naquela em nome 

do “de cujus” naquela instituição, conforme extrato anexo.

 2.1. Destarte, a fim de dirimir eventual dúvida, determino a expedição de 

ofício à Caixa Econômica Federal, solicitando informações sobre a 

existência de valores na Conta Salário n. 0000004633-0, Agência n. 

0854-0, Operação n. 037, em nome do “de cujus” no prazo de 10 (dez) 

dias.

 3. Com a resposta do ofício, intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, manifeste-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de preclusão.

 4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

 5. Ao final, voltem-me conclusos.

 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193144 Nr: 14896-69.2013.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Com fulcro no art. 725, VII, c/c art. 721 do Código de Processo Civil, 

cite-se por edital os interessados, bem como os herdeiros José Gonçalves 

da Silva, Lurdes Gonçalves da Silva, Terezinha Gonçalves da Silva e 

Rosalina Gonçalves da Silva e, ainda, os herdeiros do herdeiro Irineu 

Gonçalves da Silva, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem nos autos, sob pena de preclusão.

02. Após, vista dos autos ao Ministério Público.

03. Ao final, retornem-me os autos conclusos para a prolação de decisão.

04. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181156 Nr: 2047-65.2013.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA APARECIDA MARQUES PORFIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Oficie-se à Caixa Econômica Federal, solicitando informações sobre a 

existência de valores relativos à FGTS e PIS/PASEP em nome do “de 

cujus” Clezer Augusto Marques Porfiro, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Oficie-se ao INSS solicitando-se informações acerca da existência de 

eventuais beneficiários dos “de cujus” Clezer Augusto Marques Porfiro, no 

prazo de 10 (dez) dias.

3. Com a resposta, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, 

para que, manifeste-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

4. Em seguida, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 115722 Nr: 8413-62.2009.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STHEFANY ALESSANDRA DOS SANTOS, AIDÊ MOTA, 

WELINGTON BRUNO DOS SANTOS FREITAS, BRUNA CAROLAINE DOS 

SANTOS FREITAS, ANTONIO CARLOS FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na exordial e, consequentemente, DEFIRO a expedição dos 

alvarás pretendidos:a) constando Aidê Mota, representante da menor 

Sthefany Alessandra dos Santos, esta sucessora de Claudinéia Santana 

dos Santos, falecida em 08.06.2009, autorizando-a a pleitear o 

recebimento de verbas indenizatórias/rescisórias não recebidas em vida 

pelo “de cujus” junto à Justiça do Trabalho;b) autorizando os requerentes 

Welington Bruno dos Santos Freitas e Bruna Carolaine dos Santos Freitas 

a levantar os valores depositados relativos ao PIS/PASEP/FGTS deixados 

por Claudinéia Santana dos Santos, referente à sua cota parte na 

proporção de 33% (trinta e três por cento) para cada um e 33% (trinta e 

três por cento) para a herdeira requerente Sthefany Alessandra dos 

Santos, devendo a parcela da menor ser depositada em conta poupança 

em seu nome.Deverá a parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias após o 

cumprimento do alvará, comprovar nos presentes autos o depósito da 

parcela da herdeira Sthefany Alessandra dos Santos em conta poupança 

de titularidade da menor, observando-se que o valor somente poderá ser 

movimentado quando a menor completar a maioridade ou mediante 

autorização judicial (art. 1º, § 1º, Lei n. 6.858/80).Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas, em razão da 

gratuidade da justiça. Sem condenação em honorários 

advocatícios.Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o(s) atinente(s) 

alvará(s) e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181248 Nr: 2149-87.2013.811.0015

 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: GMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 

aos autos a certidão negativa estadual, bem como o comprovante de 

pagamento do Imposto Sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação – 

ITCMD, sob pena de arquivamento dos autos.

02. Após a juntada dos documentos elencados no item 01, lavre-se termo 

judicial de renúncia da herança.

03. Após a assinatura do termo judicial de renúncia da herança, 

retornem-me os autos conclusos para a prolação de sentença.

04. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 211177 Nr: 11900-64.2014.811.0015

 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: MAMDS, MFMDS, SDTMDS, LDB, JBCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.
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01. Em razão da petição de fls. 57/59, bem como do decurso do tempo, 

renove-se os atos processuais determinados nos itens 03 e 04 da 

decisão interlocutória de fls. 56/56-verso.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 197570 Nr: 638-20.2014.811.0015

 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: ÉLIDE PARIS SCHMIDEL, JOSE DOMINGOS SCHMIDEL, 

VALDECIR LUIZ SCHMIDEL, REGINA RAQUEL DE LIMA SCHMIDEL, ILOINE 

HENNING SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES SCHMIDEL - ESPÓLIO, ELIDE PARIS 

SCHIMIDEL - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FERNANDO HELEODORO BRANDÃO - OAB:19221/MT, 

LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9358/MT, RODRIGO 

CARRIJO FREITAS - OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Antes da homologação da partilha, intime-se o inventariante para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição de fl. 150, sob 

pena de preclusão.

02. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161531 Nr: 9117-07.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDF, KMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Tendo em vista a manifestação da parte exequente pela extinção do feito 

em virtude do cumprimento integral da obrigação (fl. 47), JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 123663 Nr: 2875-66.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:MT/14.865

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção à petição de fls. 88/89, indefiro o pedido de busca de 

eventuais valores depositados em conta bancárias ou bens de titularidade 

do requerido através dos convênios Bacenjud, Renajud, Infojud e CRIs, 

pois assiste ao executado o direito de pagar em 15 (quinze) dias, 

conforme dispõe o art. 523, do Código de Processo Civil e, conforme se 

infere da certidão de fl. 96, o executado não foi localizado para receber a 

intimação.

1.1. Consigno que, embora tenha o advogado do executado retirado em 

carga o presente feito, faz-se necessária a intimação pessoal do 

requerido para iniciar seu prazo para pagamento.

2. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe nos autos o endereço atualizado do executado, sob pena de 

arquivamento.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 43186 Nr: 7908-47.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE EVELLIN MARCON - 

FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE 

FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ 

GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A, NAYARA MOURA 

FEITOZA( Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que decorrido o prazo assinalado para pagamento total 

da obrigação alimentar em atraso a parte exequente, instada a manifestar, 

quedou-se inerte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

2. Sem custas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu 

patrono.

3. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163932 Nr: 11868-64.2011.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a guarda dos infantes está sendo discutida nos 

autos da Medida de Proteção sob código 128933, o qual tramita na Vara 

Especializada da Infância e Juventude e, considerando que foi 

determinado o apensamento destes autos naquele feito, declino da 

competência e, por conseguinte, determino a remessa dos presentes 

autos para redistribuição à Vara Especializada da Infância e Juventude.

2. Intime. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158493 Nr: 5698-76.2011.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GFP, OCDS, LGPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS, JFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.583 e seguintes do Código 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e, 

consequentemente, concedo a guarda de Luiz Gustavo Prates da Silva 

aos requerentes Gisele Fioravante Prates e Oreste Carneiro de Souza. Por 

conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, em R$ 500,00 (quinhentos reais). No entanto, em face da 

gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento aos réus (art. 99, § 3º, 

do CPC), a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 

3º, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, expeça-se o termo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 371 de 517



de guarda e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 157171 Nr: 4285-28.2011.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSC, PAPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 24 de setembro de 2018, às 14h00min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 153565 Nr: 1614-32.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA - OAB:7389/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que B. da R.S. atingiu a maioridade civil, não havendo 

qualquer motivo para discussão de sua guarda, homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação (fl. 63).

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, incisos VI e VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.

3. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 238040 Nr: 10811-69.2015.811.0015

 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: AGMDS, AEMDS, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLI LILIANE MARTINS - 

OAB:OAB/MT 18075-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção à petição de fls. 53/55, passo a análise.

1.1. No tocante ao item “a” de fl. 55, considerando o ofício de fl. 67, resta 

prejudicado o pedido de expedição de ofício ao órgão empregador do 

requerido.

1.2. Quanto ao item “b”, indefiro o pedido de desconto retroativo da 

diferença mensal, vez que, havendo inadimplência, deverá a parte autora 

ingressar com a medida judicial cabível, observada legislação processual 

vigente.

1.3. Previamente a análise do item “c” de fl. 55, considerando o ofício de fl. 

55 e aviso de recebimento de fl. 55-verso, determino a intimação da parte 

autora, por meio de sua advogada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe a este Juízo se houve a regularização do desconto em folha 

da pensão alimentícia, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 84047 Nr: 1498-65.2007.811.0015

 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: SIRLEI PESSOA DA SILVA, APARECIDA PESSOA DA 

SILVA, ALDEIRE PESSOA DA SILVA, ELCI PESSOA DA SILVA, ERCILENE 

PESSOA DA SILVA, ELZI PESSOA DA SILVA, AUDENI PESSOA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. A fim de dirimir eventual dúvida, determino a expedição de ofício ao 

Bradesco Seguros para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe acerca 

da existência de valores referente ao seguro DPVAT em virtude do 

falecimento de Lindacir Ferreira Silva.

 2. Com a resposta, intime-se a parte autora, por meio de sua advogada, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca das 

informações eventualmente prestadas pela seguradora, bem como acerca 

dos embargos declaratórios, sob pena de preclusão.

3. Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 126338 Nr: 5552-69.2010.811.0015

 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: KCSFR, SR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:9.084-A, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT, 

SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Não havendo requerimentos, desapensem-se e arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158188 Nr: 5356-65.2011.811.0015

 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: MRSPK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT/10.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CARLOS GOBBATO - 

OAB:OAB/MT Nº12646, BRUNO ROBALINHO ESTEVAM MORETTI - 

OAB:13.539 MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A

 Ante o exposto, com fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição 

Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o requerimento formulado pelas partes às fls. 30/34 e, 

consequentemente, DECRETO o DIVÓRCIO do casal M.R.S.P.K. e I.K., o 

que resulta na dissolução do vínculo matrimonial. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Sem custas, eis que defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça às partes. Cada parte arcará com 

os honorários advocatícios de seu patrono.P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, expeça-se mandado de averbação ao respectivo Cartório de 

Registro Civil competente, nos termos do art. 32 da Lei n.º 6.515/77 e art. 

29, § 1º, alínea “a”, c/c o art. 97 ambos da Lei dos Registros Públicos. 

Anote-se que o cônjuge virago voltará a usar o nome de 

solteira.Retifique-se a D.R.A. visto tratar-se de ação de divórcio (fl. 

27).Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 13842 Nr: 3429-50.2000.811.0015

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMDOA, LAS, MAS, BCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 Vistos em correição permanente.

1. Indefiro o pedido de fls. 34/37, em virtude da ocorrência da preclusão 

“pro judicato”.

2. De fato, após a prolação da sentença não é possível este Juízo 

apreciar nos mesmos autos situação que implique em revisão de sua 

própria decisão, tendo em vista a proibição constante diante da ocorrência 

da preclusão “pro judicato”, por ter a função jurisdicional esgotado com a 

prolação da sentença.

3. Consigno, por oportuno que, querendo, a parte interessada poderá 

ingressar com ação autônoma requerendo a exoneração dos alimentos, 

qualificando devidamente as partes.

4. Decorrido o prazo recursal sem manifestação nos autos, retornem-se 

os autos ao arquivo, observadas as formalidades legais.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 248495 Nr: 17412-91.2015.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT, ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - OAB:OAB/MT.12292

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 24 de setembro de 2018, às 16h00min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247101 Nr: 16557-15.2015.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDPD, MIDPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HQD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada pessoalmente e, não se manifeste no feito, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte não seja localizada, desde já determino sua intimação por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 250504 Nr: 18566-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de preclusão.

2. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 168178 Nr: 3083-79.2012.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDS, AMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVERIO GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:MT / 4720 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187580 Nr: 8836-80.2013.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDIANE ARECO 

MATZENBACHER - OAB:14007/MT, DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI 

- OAB:14043/MT, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A, 

THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 25 de setembro de 2018, às 14h00min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193362 Nr: 15125-29.2013.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE EVELLIN MARCON - 

FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE 

FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ 

GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A
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 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

proposta por S. M. da S. em face de V. M. da S., requerendo em síntese o 

reconhecimento e a dissolução da união estável havida entre as partes, 

dentre outros pedidos inerentes. Juntou os documentos de fls. 11/25.

Recebida a inicial, foi determinada a designação de audiência de tentativa 

de conciliação e a citação da parte ré (fls. 25/26).

A parte autora não compareceu a audiência designada, embora 

devidamente intimada (fl. 30).

A Defensoria Pública informou que não obteve êxito na localização da 

parte autora e requereu a intimação pessoal da parte autora e a 

consequente extinção do feito, sem mérito (fl. 33).

Tentada a intimação pessoal, o requerente não foi localizada (fl. 37).

O Ministério Público se manifestou pela extinção do feito, sem resolução 

de mérito (fl. 39).

Intimada a parte requerente por edital (fls. 41/42), a mesma quedou-se 

inerte (fl. 46).

A parte ré se manifestou concordando com a extinção do feito (fls. 43/44).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2015, pois a parte requerente não evidenciou interesse no 

prosseguimento do processo, uma vez que mesmo sendo intimada a se 

manifestar, quedou-se inerte.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte autora demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a 

extinção do processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 43621 Nr: 8515-60.2004.811.0015

 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: JNDC, LRN, MRDC, JVC, SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDC-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO R. F. BLANCO - 

OAB:8450 OAB/MT, CRISTIANO RIBEIRO FURTADO BLANCO - 

OAB:8450/MT, HENRIQUE ZUANAZZI - OAB:21497/O, Rafael Tosi de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 21.421, ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19.407/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Em razão do disposto no art. 665 c/c o art. 664, “caput”, do Código de 

Processo Civil, converto o presente procedimento de inventário em 

arrolamento.

02. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

de fls. 271/276, formulado pela herdeira Joelcia Natari de Carvalho, pelo 

herdeiro João Vitor Carvalho, devidamente representado por sua genitora 

Sandra Clemente de Souza, pelo inventariante Marcos Roberto de 

Carvalho e pelo credor Valdecir Caetano de Carvalho.

03. Homologo, ainda, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

partilha de fls. 271/276, destes autos de arrolamento dos bens deixados 

por Joel Caetano de Carvalho, atribuindo aos nela contemplados os 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvando direitos de 

terceiros.

04. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor do 

inventariante Marcos Roberto de Carvalho e do credor Valdecir Caetano 

de Carvalho, bem como formal de partilha em favor dos herdeiros Joelcia 

Natari de Carvalho e João Vitor Carvalho. Concomitantemente, com fulcro 

no art. 659, § 2º, do Código de Processo Civil, intime-se a Secretaria de 

Estado de Fazenda para que efetue o lançamento administrativo do 

Imposto Sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação – ITCMD e de outros 

tributos porventura incidentes no caso. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158926 Nr: 6195-90.2011.811.0015

 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: MAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo o advogado Marcos Aparecido 

de Aguiar a proceder a devolução do presente autos no prazo de 03 

(três) dias, nos termos do Art. 234 § 2º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122997 Nr: 2167-16.2010.811.0015

 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: MARIA APARECIDA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BALIEIRO BRAGA (DE CUJUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Indefiro os pedidos de fl. 49, tendo em vista que o presente 

procedimento visa apenas a verificação da existência da conta e fundos 

para posterior levantamento, pois eventual movimentação/saque indevido 

é questão que exorbita os limites objetivos que cingem o objeto do 

procedimento especial de jurisdição voluntária, devendo, se o caso, ser 

requerida através do instrumento processual adequado, junto ao juízo 

competente.

2. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 188661 Nr: 9967-90.2013.811.0015

 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: ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA, VALDIRENE 

ROSA DA SILVA, PATRICIA GONÇALVES DA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA ALEXANDRE RAMOS 

GALVAN - OAB:MT/15.044-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista que Ana Paula Gonçalves da Silva atingiu a maioridade 

no curso do processo (fl. 44), intime-se a parte autora, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua 

representação processual, sob pena de extinção do feito, sem resolução 

de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me imediatamente 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175915 Nr: 11557-39.2012.811.0015

 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: SIDINEI DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDIR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANILSE S. SEIBEL - OAB:OAB/SC 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada pessoalmente e, não se manifeste no feito, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte não seja localizada, desde já determino sua intimação por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

4. Em seguida, voltem-me conclusos.

 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204530 Nr: 6602-91.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDS, SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES 

WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT, ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista que os exequentes atingiram a maioridade no curso do 

processo (fls. 14/15), retifique-se a D.R.A. para que apenas F. S. de S. e 

A. M. de S. J. figurem no polo ativo.

2. Destarte, intime-se a parte exequente, por meio de suas advogadas, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação 

processual, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me imediatamente 

conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205413 Nr: 7307-89.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSF, CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2016 sem qualquer manifestação da parte exequente, uma 

vez que mesmo sendo intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

2. Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito.

4. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

5. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 208726 Nr: 9996-09.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UCK, AASK, TSSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2014 sem qualquer manifestação da parte exequente, uma 

vez que mesmo sendo intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

2. Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito.

4. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

5. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 153356 Nr: 1393-49.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAB, TAB, SMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

tem-se como válida a intimação da parte no endereço declinado nos autos 

para manifestar-se, cumprindo a ela atualizar o respectivo endereço 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

2. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2011 sem qualquer manifestação da parte autora, em 

razão de não ter sido localizada no endereço constante nos autos.

3. Assim, não havendo informações acerca de seu atual endereço, bem 

como não tendo a parte autora efetuado os atos e diligências que lhe 

competiam, abandonando a causa por mais de um ano, a extinção do feito 

é medida que se impõe.

4. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

5. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

6. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 157847 Nr: 4991-11.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AODS, SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2015 sem qualquer manifestação da parte exequente, uma 

vez que mesmo sendo intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

2. Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito.

4. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

5. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171798 Nr: 6972-41.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFH, RMF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista que a parte exequente atingiu a maioridade no curso do 

processo (fl. 13), determino a retificação da D.R.A. para exclusão da 

representante legal (R.M.F.).

2. Após, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, 

oportunidade em que deverá formular os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

3. Havendo manifestação, voltem-me conclusos.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente, 

pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito 

(CPC, art. 485, § 1º).

5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

6. Em não sendo localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) 

dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

7. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não 

manifestação, encaminhando os autos à conclusão.

8. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172614 Nr: 7876-61.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDAG, JADNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉLIO ARAÚJO SILVA - 

OAB:4876-A

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2015 sem qualquer manifestação da parte exequente, uma 

vez que mesmo sendo intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

2. Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito.

4. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

5. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170942 Nr: 6036-16.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NTDS, AKDS, JJDS, DF, JTDS, EVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2016 sem qualquer manifestação da parte exequente, uma 

vez que mesmo sendo intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

2. Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito.

4. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

5. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 123277 Nr: 2465-08.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS, ADS, TLDS, WVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada pessoalmente e, não se manifeste no feito, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte não seja localizada, desde já determino sua intimação por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 123279 Nr: 2467-75.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS, ADS, TLDS, WVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada pessoalmente e, não se manifeste no feito, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte não seja localizada, desde já determino sua intimação por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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.: 159697 Nr: 7015-12.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMRN, WMRN, VN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB: 7.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2011 sem qualquer manifestação da parte exequente, uma 

vez que mesmo sendo intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

2. Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito.
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4. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

5. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 160009 Nr: 7352-98.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDLG, LADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:MT/2.621

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2014 sem qualquer manifestação da parte exequente, uma 

vez que mesmo sendo intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

2. Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito.

4. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

5. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161107 Nr: 8612-16.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMA, JRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696-MT, Franciane Gobbi Santos - OAB:MT -19.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente

1. Encaminhem-se os autos ao Contador Judicial para atualização da 

dívida.

2. Após, intime-se o executado, pessoalmente, no endereço indicado à fl. 

66, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, 

em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.

2.1. Se o executado não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 

(quinze) dias, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de mandado de 

penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

2.2. Após a juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito atualizado, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130243 Nr: 9458-67.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÍVS, NAS, TRS, ACL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAS

 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: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado pelas partes às fls. 52/53.

2. Considerando que houve o decurso do prazo para cumprimento da 

obrigação e não houve manifestação nos autos, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

3. Determino a baixa de eventual penhora efetuada nos autos.

4. Sem custas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu 

patrono.

5. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 43719 Nr: 8608-23.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBDM, TBDM, KB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 Vistos em correição permanente.

1. Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

tem-se como válida a intimação da parte no endereço declinado nos autos 

para manifestar-se, cumprindo a ela atualizar o respectivo endereço 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

2. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2017 sem qualquer manifestação da parte autora, em 

razão de não ter sido localizada no endereço constante nos autos.

3. Assim, não havendo informações acerca de seu atual endereço, bem 

como não tendo a parte autora efetuado os atos e diligências que lhe 

competiam, abandonando a causa por mais de um ano, a extinção do feito 

é medida que se impõe.

4. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

5. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

6. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 65450 Nr: 5109-94.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPB, MMDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:RO/2471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada pessoalmente e, não se manifeste no feito, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte não seja localizada, desde já determino sua intimação por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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.: 83263 Nr: 729-57.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AVC, MCVC, ADLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B, SEBASTIÃO JANN - OAB:8730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT - 11324/O

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista que Andreia Vasconcelos Carvalho atingiu a maioridade 

no curso do processo (fl. 08), intime-se a parte autora, por meio de sua 

advogada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua 

representação processual, oportunidade em que deverá informar o 

interesse na homologação do avençado às fls. 90/92, juntando aos autos 

procuração outorgada pelo executado à advogada subscritora do acordo 

ou formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me imediatamente 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 295710 Nr: 9725-50.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEMI, MVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LURDES ELIANE DAL ZOT - 

OAB:MT 18567-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, no endereço indicado à fl. 

58-verso para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 

485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada pessoalmente e, não se manifeste no feito, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte não seja localizada, desde já determino sua intimação por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

4. Em seguida, voltem-me conclusos.

 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 270312 Nr: 9973-92.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBR, CBR, RBR, CLBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a advogada Teresinha 

Aparecida Braga Menezes a proceder a devolução do presente autos no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do Art. 234 § 2º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 185715 Nr: 6865-60.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDSP, RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2015 sem qualquer manifestação da parte exequente, uma 

vez que mesmo sendo intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

2. Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito.

4. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

5. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251705 Nr: 19196-06.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDJDSS, QSDJDS, TDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERREIRA ANDRADE - 

OAB:MT 20.463/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2015 sem qualquer manifestação da parte exequente, uma 

vez que mesmo sendo intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

2. Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito.

4. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

5. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 254274 Nr: 335-35.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDS, RRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca das certidões de fls. 

34-verso e 35-verso, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

2. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201565 Nr: 4168-32.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCL, GCL, ADOCL, ECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que, instada a se manifestar nos autos acerca do 

comprovante de pagamento do débito alimentar, a parte exequente 

quedou-se inerte, presume-se a satisfação integral do débito a que se 

referem os presentes autos.

2. Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
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3. Sem custas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu 

patrono.

4. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 223097 Nr: 1491-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMADS, MRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES 

WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

tem-se como válida a intimação da parte no endereço declinado nos autos 

para manifestar-se, cumprindo a ela atualizar o respectivo endereço 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

2. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2015 sem qualquer manifestação da parte autora, em 

razão de não ter sido localizada no endereço constante nos autos.

3. Assim, não havendo informações acerca de seu atual endereço, bem 

como não tendo a parte autora efetuado os atos e diligências que lhe 

competiam, abandonando a causa por mais de um ano, a extinção do feito 

é medida que se impõe.

4. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

5. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

6. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229238 Nr: 5163-11.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVBDS, TAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada pessoalmente e, não se manifeste no feito, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte não seja localizada, desde já determino sua intimação por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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.: 242490 Nr: 13654-07.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCSR, ECSR, SSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se o advogado da parte exequente, via DJ-e, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove a notificação de sua cliente quanto à 

renúncia do mandato, nos termos do art. 112, “caput”, do Código de 

Processo Civil, sob pena de responsabilização administrativa.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 243703 Nr: 14284-63.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMDS, KLMDS, CDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, MARILENE DE 

FÁTIMA PEREIRA - OAB:22.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO SINOP - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 14 

de junho de 2018, às 15h00min.

2. Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia.

3. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255332 Nr: 1033-41.2016.811.0015

 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: GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A, Paula Dall Pizzol Moreira - OAB:20351-O

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 25 de setembro de 2018, às 15h00min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 257853 Nr: 2423-46.2016.811.0015

 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: ONS, VCNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGXF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - 

OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE DE PAULA 

CARNEIRO - OAB:MT - 19366/O

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 25 de setembro de 2018, às 16h00min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259616 Nr: 3446-27.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSM, ESH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 25 de setembro de 2018, às 15h30min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265007 Nr: 6526-96.2016.811.0015

 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: SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:OAB/MT 11.580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando que a parte autora reside na cidade de Poconé/MT, 

determino a expedição de carta precatória no endereço indicado à fl. 04 

para fins de intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada pessoalmente e, não se manifeste no feito, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte não seja localizada, desde já determino sua intimação por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

4. Em seguida, voltem-me conclusos.

 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 80896 Nr: 9224-27.2006.811.0015

 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: JCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV, MAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO CELSO BECKMANN - 

OAB:9004-B/MT, JONES EVERSON CARDOSO - OAB:7.119-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de 

declarar que F.S.F. e T.V. são os pais biológicos de J.C.V. e, 

consequentemente, determino a retificação do assento de nascimento do 

requerente, excluindo o nome de A.V. e M.A.V., passando o requerente a 

se chamar J.C.V.S., filho de F.S.F. e T.V. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alínea “a”, do Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao pagamento 

de custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, em R$ 1.000,00 (mil reais). No entanto, em face da 

gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, 

do CPC), a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 

3º, do CPC.P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente, para que retifique o 

assento de nascimento do requerente, excluindo-se o nome de (...) como 

genitores e os nomes dos avós maternos e paternos, os quais serão 

substituídos por F.S.F. (pai) e T.V. (mãe), passando o requerente a se 

chamar J.C.V.S., filho de F.S.F. e T.V., sendo os avós paternos: (...) e; os 

avós maternos: (...), permanecendo inalterados os demais dados.Intime-se 

a parte autora para que providencie a juntada de fotocópia de documentos 

pessoais de T.V. para fins de averbação da maternidade. Não sendo 

possível, consignem-se os dados acima indicados.Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 107729 Nr: 124-43.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDQFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAC CARDOSO DAS NEVES - 

OAB:AOB/GO N° 18.63

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2009, pois a parte requerente não evidenciou interesse no 

prosseguimento do processo, uma vez que mesmo sendo intimada a se 

manifestar, quedou-se inerte.Assim, não há razão para o prosseguimento 

do feito, já que a inércia da parte autora demonstrou o seu desinteresse 

na causa, o que impõe a extinção do processo sem análise do mérito.Ante 

o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios.P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117013 Nr: 9335-06.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDC, JVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19.407/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, HENRIQUE ZUANAZZI - OAB:21497/O

 Vistos em correição permanente.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação (fls. 274/275 dos autos n.º 8515-60.2004.811.0015 

em apenso).

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.

3. Sem custas.

 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171288 Nr: 6478-79.2012.811.0015

 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: KKA, MCAPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, CLARISSE 

ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Pedido de Alimentos 

proposta por K. K. A., representada por sua genitora M. C. A. P. F., em 

face de A. C. D. S., requerendo em síntese a reconhecimento da 

paternidade e a fixação de alimentos em favor da autora. Juntou 

documentos (fls. 10/17).

Tentada a citação da parte ré, as diligências restaram infrutíferas, 

conforme se infere das certidões de fls. 28 e 43.

Recebida a inicial, foi determinada a designação de audiência de 
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conciliação, instrução e julgamento (fl. 24).

À fl. 53, foi determinada a intimação da parte autora para regularizar sua 

representação processual, vez que atingiu a maioridade.

Tentada a intimação pessoal, a requerente não foi localizada (fl. 59).

O Ministério Público indicou a desnecessidade de intervenção (fl. 62).

Os procuradores da parte autora se manifestaram pugnando pela extinção 

do feito, sem resolução de mérito (fls. 65/66.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

tem-se como válida a intimação da parte no endereço declinado nos autos 

para manifestar-se, cumprindo a ela atualizar o respectivo endereço 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2017 sem qualquer manifestação da parte autora, em 

razão de não ter sido localizada no endereço constante nos autos.

Assim, não havendo informações acerca de seu atual endereço, bem 

como não tendo a parte autora efetuado os atos e diligências que lhe 

competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, a extinção 

do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173578 Nr: 8794-65.2012.811.0015

 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: AH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDJH, ALDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

2. Em seguida, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170817 Nr: 5943-53.2012.811.0015

 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: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Regulamentação de Visitas proposta por L. C. da S. 

em face de J. B. M., requerendo em síntese que seja regulamentada as 

visitas em face da menor L. C. da S. M.. Juntou os documentos de fls. 

07/12.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte ré e a realização de 

estudo psicossocial (fl. 13).

Devidamente citada (fl. 17), a parte ré apresentou contestação (fls. 

20/30).

Em audiência preliminar foi requerido a suspensão do feito (fl. 40).

Decorrido o prazo de suspensão do processo, a parte autora deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação (fl. 49).

Determinada a intimação pessoal da autora para dar prosseguimento ao 

feito (fl. 50), a mesma não foi localizada (fls. 54 e 58).

Intimada a parte requerente por edital (fls. 59/60), a mesma quedou-se 

inerte (fl. 61).

O Ministério Público se manifestou pela extinção do feito (fl. 62).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2013, sendo que a parte requerente não evidenciou 

interesse no prosseguimento do processo, uma vez que mesmo intimada a 

se manifestar, quedou-se inerte.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte autora demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a 

extinção do processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 167569 Nr: 2450-68.2012.811.0015

 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: DPDO, JDRLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDRLDS, DPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE BUENO FERNANDES 

NAVARINI - OAB:MT/13.064, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada pessoalmente e, não se manifeste no feito, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte não seja localizada, desde já determino sua intimação por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 216407 Nr: 15943-44.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CREA MÁRCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:MT/19.291, DANILO BANDELOW DE LIMA - 

OAB:16956-MT

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Partilha de Bens proposta por Jorceli Nogueira em face de José Carlos 

Achiard de Araújo, requerendo em síntese que seja reconhecida e 

dissolvida a união estável havida entre o casal e a consequente partilha 

de bens. Juntou os documentos de fls. 12/23.

Recebida a inicial, foi determinada a designação de audiência de tentativa 

de conciliação e a citação da parte ré (fls. 24/24-verso).

A parte ré foi devidamente citada (fl. 28).

Aberta a audiência, a conciliação restou infrutífera (fl. 29).

O réu apresentou contestação às fls. 33/43.

A Defensoria Pública requereu a intimação pessoal da parte autora, vez 

que não obtive êxito na localização da mesma.

Tentada a intimação pessoal da autora para dar prosseguimento ao feito, o 

ato restou prejudicado ante a não localização da parte (fl. 49).

O Ministério Público indicou a desnecessidade de intervenção (fl. 50).

Intimada a parte requerente por edital (fls. 53/55), a mesma quedou-se 

inerte (fl. 56).

A parte ré quedou-se silente quanto a extinção do feito (fl. 60).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2015, sendo que a parte requerente não evidenciou 

interesse no prosseguimento do processo, uma vez que mesmo intimada a 

se manifestar, quedou-se inerte.
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Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte autora demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a 

extinção do processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189488 Nr: 10840-90.2013.811.0015

 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: AAPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HVPA, SPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - 

OAB:13735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 14 

de junho de 2018, às 16h00min.

2. Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 196461 Nr: 18202-46.2013.811.0015

 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: GLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDC, KDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.723 do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, reconheço a 

existência da união estável havida entre G.L. de S. e J.F. da C., pelo 

período indicado na exordial, finda em 07.01.2010, com o falecimento 

deste. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

No entanto, em face da gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento 

à parte ré (art. 99, § 3º, do CPC), a cobrança de tais verbas fica 

sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.P.R.I.C. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 200353 Nr: 3011-24.2014.811.0015

 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: CRV, LGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Regularização de Guarda com Pedido de Liminar c/c 

Declaratória de Inexigibilidade proposta por C. R. V. em face de E. G. dos 

S., requerendo em síntese a guarda do menor L. G. V., dentre outros 

pedidos. Juntou os documentos de fls. 27/63.

Recebida a inicial, foi determinada a realização de estudo psicossocial (fls. 

64/64-verso).

Às fls. 66/68 aportou aos autos relatório do estudo psicossocial.

O Ministério Público se manifestou nos autos pelo deferimento do pedido 

de guarda provisória (fls. 69/69-verso).

Às fls. 70/71, este Juízo deferiu a guarda provisória do menor ao 

requerente, bem como determinou a designação de audiência de tentativa 

de conciliação e a citação da parte ré.

Aberta a audiência, a mesma restou prejudicada em razão da ausência da 

parte ré (fl. 77).

Intimada a parte autora a dar prosseguimento ao feito (fl. 83), esta deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação (fl. 86).

O Ministério Público opinou pela extinção do feito, sem resolução de mérito 

(fl. 87).

Intimada pessoalmente (fl. 92), a parte autora quedou-se silente (fl. 93).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2015, sendo que a parte requerente não evidenciou 

interesse no prosseguimento do processo, uma vez que mesmo intimada a 

se manifestar, quedou-se inerte.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte autora demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a 

extinção do processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 176708 Nr: 12432-09.2012.811.0015

 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: MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCRDO, LRDO, FRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos e Modificação de Guarda 

proposta por M. A. de O. em face de S. C. R. de O. e L. R. de O., 

representados por sua genitora F. R. M., requerendo em síntese a 

exoneração da obrigação alimentar fixada anteriormente. Juntou 

documentos (fls. 09/33).

À fl. 34 foi recebida a inicial e determinada a citação da parte ré.

 Devidamente citada (fl. 37), a parte ré apresentou contestação (fls. 

40/52).

A parte autora impugnou a contestação (fls. 55/57).

O Ministério Público se manifestou no feito às fls. 65/65-verso.

À fl. 67 foi determinada a intimação da parte autora para juntar aos autos 

documentos pessoais do requerido e manifestar quanto a desinteresse de 

obter a guarda do menor Lucas.

À fl. 73 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte 

autora, devidamente intimada por meio de seu advogado.

Tentada a intimação pessoal, o requerente não foi localizado (fl. 78).

Intimada a parte autora por edital (fls. 79/80), a mesma quedou-se inerte 

(fl. 82).

O Mistério Público opinou pela extinção do feito (fl. 83).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2013, pois a parte requerente não evidenciou interesse no 

prosseguimento do processo, uma vez que mesmo sendo intimada a se 

manifestar, quedou-se inerte.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte autora demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a 

extinção do processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 
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Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 177288 Nr: 13076-49.2012.811.0015

 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: PJDS, KDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY R. FERNANDES - 

OAB:18.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade Cumulada com 

Alimentos proposta por P. J. da S., representado por sua genitora K. da S., 

em face de A. R. S. L., requerendo em síntese o reconhecimento da 

paternidade e a fixação de alimentos. Juntou os documentos de fls. 14/18.

Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de fixação de alimentos 

provisórios e determinada a citação da parte ré (fls. 19/20).

Tentada a citação da parte ré, as diligências não obtiveram êxito, 

conforme se infere das certidões de fls. 23 e 36.

À fl. 41 foi certificado que a procuradora da parte autora retirou o 

processo em carga, porém não foi localizado nenhuma petição para ser 

juntada as autos.

Determinada a intimação pessoal da autora para dar prosseguimento ao 

feito (fl. 42), a mesma não foi localizada (fl. 46).

Intimada a parte requerente por edital (fls. 47/48), a mesma quedou-se 

inerte (fl. 49).

O Ministério Público se manifestou pela extinção do feito (fl. 50).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2015, sendo que a parte requerente não evidenciou 

interesse no prosseguimento do processo, uma vez que mesmo intimada a 

se manifestar, quedou-se inerte.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte autora demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a 

extinção do processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182134 Nr: 3064-39.2013.811.0015

 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: DPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência do pedido de guarda formulado na exordial (47/49).

2. Por outro lado, HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o ACORDO entabulado em audiência de conciliação no tocante às 

visitas dos filhos menores (fl. 42).

3. Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu 

patrono.

5. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182923 Nr: 3911-41.2013.811.0015

 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: SGM, TFLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPM, ACL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos 

que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

2. Havendo manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, 

em seguida, conclusos.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente, 

pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito 

(CPC, art. 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público e, em seguida, conclusos.

4. Em não sendo localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) 

dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

5. Decorrido o prazo do edital, cumpra-se conforme o item "3" da presente 

decisão.

6. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183801 Nr: 4841-59.2013.811.0015

 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: NL, TFLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACL, FPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, informando o atual endereço 

os réus, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

2. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente, 

pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito 

(CPC, art. 485, § 1º).

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público e, em seguida, conclusos.

5. Em não sendo localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) 

dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

6. Decorrido o prazo do edital, cumpra-se conforme o item "4" da presente 

decisão.

7. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183966 Nr: 5015-68.2013.811.0015

 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: IDOA, CEDSA, ACDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDOA, KCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.
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1. Considerando o lapso temporal decorrido desde o protocolo da ação, 

intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe se possui interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me imediatamente 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184079 Nr: 5137-81.2013.811.0015

 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: MNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNCB, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PAULO VARGAS - 

OAB:OAB/MT 15.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Internação Compulsória com pedido de tutela de 

urgência, proposta por MARIZA NOGUEIRA CRISTINO, devidamente 

qualificada, em face de CHRISTIANO NOGUEIRA CRISTIANO BENITES e 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que o primeiro 

requerido conta com 28 (vinte e oito) anos de idade, sendo filho da 

requerente, que é dependente químico, fazendo uso de drogas há 14 

(quatorze) anos, que atualmente vem apresentando conduta de risco, 

agressividade, e se encontra em situação deplorável. Sustenta que, em 

razão disso fica períodos longe de casa, pernoitando na rua. Aduz, ainda, 

que ele se recusa a submeter-se a qualquer tipo de tratamento, fatores 

estes que trazem medo e intranquilidade a seus familiares. Por fim, afirma 

que a internação compulsória do primeiro requerido é a solução mais 

eficaz, haja vista sua recalcitrância de se submeter ao tratamento 

adequado.

 Com a inicial, juntou os documentos de fls. 09/15.

Com o aporte dos autos e após parecer ministerial, foi deferida a 

antecipação da tutela (fls. 29/31).

O Estado de Mato Grosso ofereceu contestação (fls. 40/45).

Após decurso do prazo sem manifestação da parte autora, vieram-me os 

autos conclusos, sendo que, após consulta ao site do Cartório de 2º 

Ofício da Comarca de Sinop/MT, este juízo verificou o registro do óbito do 

requerido (fl. 55).

Oficiado ao Cartório de Registro Civil, foi encaminhada uma via da certidão 

de óbito (fl. 59).

O Ministério Público manifestou pela extinção do feito (fl. 60).

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Considerando o falecimento do requerido (fl. 59), afigura-se caracterizada 

a carência da ação por falta de interesse processual, razão pela qual 

impõe-se a extinção do feito.

 Ante o exposto, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184373 Nr: 5447-87.2013.811.0015

 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: NR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC, MC, ACNE, EC, GC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:21.905-MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046-MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Recebo o pedido de fl. 64 como pedido de desistência e, por conseguinte, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

 Desde já defiro eventual pedido de desentranhamento de documentos, 

mediante substituição por fotocópia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161111 Nr: 8616-53.2011.811.0015

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de suas advogadas, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do pedido de extinção do 

feito formulado à fl. 48, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218395 Nr: 17248-63.2014.811.0015

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Ante a resposta do ofício de fl. 38 (fls. 41/56), dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

2. Em seguida, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 228472 Nr: 4700-69.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de suas advogadas, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra os itens "2.4" e "4" da decisão 

interlocutória de fl. 44, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181014 Nr: 1892-62.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Vistos em correição permanente.

1. Vista dos autos à exequente, conforme requerido à fl. 40.
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2. Após, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 111836 Nr: 4217-49.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO RODRIGO ANDREASSI 

BELONCI - OAB:8989-E/MT, WESLLEY BORMANN - OAB:12310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2013 sem qualquer manifestação da parte exequente, uma 

vez que mesmo sendo intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

2. Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito.

4. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

5. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278601 Nr: 15178-05.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC).

2. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, 

§ 3º, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil.

3. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na forma 

da redação do art. 919 do Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo 

não se encontra seguro por penhora, depósito e tampouco por caução 

suficiente.

4. Intime-se a parte embargada para impugnar, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 920, inciso I, CPC).

5. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 276160 Nr: 13794-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE EMANUELLE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 21.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada pessoalmente e, não se manifeste no feito, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte não seja localizada, desde já determino sua intimação por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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.: 247001 Nr: 16500-94.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJCDSRE, FCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, NAYARA MOURA 

FEITOZA( Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte autora, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, vistas ao Ministério 

Público.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 167380 Nr: 2237-62.2012.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMS, AMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVERIO GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:MT / 4720 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Sem delongas, considerando que foi proferida sentença homologatória 

nos autos n. 3083-79.2012.811.0015 (código do Apolo 168178) – em 

apenso, constata-se que as partes formularam acordo acerca dos 

alimentos, guarda e direito de visitas dos filho menor, o mesmo objeto da 

presente ação, o qual já se encontra devidamente homologado desde 

06.11.2012 (fls. 85/86 – autos em apenso), impõe-se a extinção da 

presente ação pela perda do objeto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175064 Nr: 10614-22.2012.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDS, JZP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GIACOMINI - 

OAB:55876

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.583 e seguintes do Código 

Civil e na Lei nº 5.478/68, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial e, por conseguinte, FIXO A GUARDA COMPARTILHADA do menor C. 

P. dos S., estabelecendo como domicílio do menor a residência da 

genitora, regulamentando o direito de visitas do genitor em finais de 

semana alternados, das 18h00min da sexta-feira às 18h00min do domingo 

e, ainda, condeno o requerido A. V. P. dos S. a pagar mensalmente a título 

de alimentos ao filho, a importância correspondente a 40% (quarenta por 

cento) do salário mínimo, até o 10º dia útil do mês, a ser depositado na 
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conta bancária informada no item “e” de fl. 09 dos autos, , mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, devidamente 

comprovadas. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos 

termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, em face da 

gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, 

do CPC), a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 

3º, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após, certificado o trânsito em julgado, expeça-se termo de 

guarda e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 97473 Nr: 4488-92.2008.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFM, LDFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da certidão de fl. 57, sob pena 

de extinção do feito, sem resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 151267 Nr: 12370-37.2010.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERACI FARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Alvará Judicial proposta por Eneraci Farias da Silva, 

requerendo em síntese o saque de cotas do PIS, FGTS e diferenças de 

planos econômicos de titularidade de Albino Olindo da Silva. Juntou os 

documentos de fls. 09/13.

Recebida a inicial, foi determinada a expedição de ofício ao INSS 

solicitando informações acerca da existência de eventuais beneficiários 

do “de cujus” (fl. 25).

O ofício foi respondido (fls. 29/30).

À fl. 33, este Juízo determinou a intimação da parte autora para incluir 

todos os herdeiros no polo ativo da lide.

Decorrido o prazo, sem manifestação (fl. 35), foi determinada a intimação 

pessoal da autora para dar prosseguimento ao feito (fl. 36).

Tentada a intimação pessoal, a requerente não foi localizada (fl. 39).

O Ministério Público indicou a desnecessidade de intervenção (fl. 41).

Intimada a parte requerente por edital (fls. 43/44), a mesma quedou-se 

inerte (fl. 45), vindo-me, assim, os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2010, pois a parte requerente não evidenciou interesse no 

prosseguimento do processo, uma vez que mesmo sendo intimada a se 

manifestar, quedou-se inerte.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte autora demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a 

extinção do processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 153335 Nr: 1372-73.2011.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDFHD, RHD, LHD, SDFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca dos documentos de fl. 40, sob 

pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 119534 Nr: 11854-51.2009.811.0015

 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: AJC, AJC, MS, LDPC, MSDPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERC-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA R. SHIMABUKURO 

NOGUEIRA - OAB:MT/15.030, CLAUDIA ROBERTA SHIMABUKURO 

NOGUEIRA - OAB:15030/MT, DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Renove-se o ato processual constante no item 02 da decisão 

interlocutória de fl. 188.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 250317 Nr: 18477-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Ante a inércia da exequente (fl. 104), determino o ARQUIVAMENTO dos 

autos, observadas as formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 150364 Nr: 11487-90.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELH, VLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A, NAYARA MOURA FEITOZA( 

Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos em correição permanente.
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1. Intime-se o executado (endereço fl. 70), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, bem como de eventuais 

custas processuais, em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código 

de Processo Civil. Consigne-se que o Sr(a). Oficial(a) de Justiça deverá 

verificar se há suspeita de ocultação, e se é o caso de utilização de tal 

medida, certificando-se.

2. Se o executado não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 

(quinze) dias, com fulcro no artigo 782, § 3º, interpretado extensivamente, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome do executado (...) no rol dos maus pagadores, devendo 

informar a este juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui 

determinada.

3. Após, intime-se o(a) exequente, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos demonstrativo de débito 

discriminado e atualizado, em conformidade com o art. 524 do Código de 

Processo Civil, acrescido de eventuais custas processuais, bem como de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, sob pena de não 

expedição de mandado de penhora e avaliação, em conformidade com o 

art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. Após a juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, voltem-me conclusos para análise do pedido de penhora online 

(fls. 70/71).

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171632 Nr: 6774-04.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES (UNIJURIS-SINOP) - OAB:MT/13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA TONETT G. S. 

WEIRICH (Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 Vistos em correição.

1. Ante a inércia da exequente (fl. 58), determino o ARQUIVAMENTO dos 

autos, observadas as formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125836 Nr: 5049-48.2010.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA TAPPARO BERNARDON 

- OAB:MT/12277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA 

( FASIPE) - OAB:MT/12.565

 Vistos em correição permanente.

1. Acolho o parecer de fl. 105 e, por conseguinte, determino a intimação 

da parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca da petição de fls. 101/102, sob pena de 

preclusão.

2. Após, vistas ao Ministério Público.

3. Em seguida, conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163418 Nr: 11322-09.2011.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LQDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 25 de setembro de 2018, às 13h30min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 174023 Nr: 9350-67.2012.811.0015

 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: JVC, SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19.407/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO RIBEIRO FURTADO 

BLANCO - OAB:8450/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação (fls. 274/275 dos autos n.º 8515-60.2004.811.0015 

em apenso).

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.

3. Sem custas.

 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 167666 Nr: 2585-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ITDSR, JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada pessoalmente e, não se manifeste no feito, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte não seja localizada, desde já determino sua intimação por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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.: 5465 Nr: 156-73.1994.811.0015

 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: PATRICIA BARBOSA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON IVAN ARENHARDT (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - OAB:MT20339-0, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 

10.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Em razão do disposto no art. 664, “caput”, do Código de Processo Civil, 

converto o presente procedimento de inventário em arrolamento e, por 

conseguinte, determino a intimação do inventariante para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, junte aos autos: a) as certidões negativas municipal e 

federal; b) o comprovante de pagamento do Imposto Sobre Transmissão 
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“Causa Mortis” e Doação – ITCMD; c) o plano de partilha – sob pena de 

arquivamento dos autos.

02. Caso cumprido o item 01, defiro o pedido formulado pelo inventariante 

às fls. 287/288.

03. Com a resposta dos ofícios, intime-se o inventariante para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre os ofícios, sob pena de 

preclusão.

04. Com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para a 

prolação de decisão.

05. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 6114 Nr: 28-53.1994.811.0015

 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: SELMA LOURDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO AUGUSTO (espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Defiro o pedido formulado pela inventariante no último parágrafo de fls. 

237/238.

02. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação (fls. 237/238).

03. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.

04. Sem custas.

 05. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 25290 Nr: 3123-13.2002.811.0015

 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: SOLANGE ESTEVÃO, SANDRA REGINA ESTEVÃO, 

ROSEMEIRE ESTEVÃO, MARGARETE ESTEVÃO, ROSANGELA 

APARECIDA PUTON, LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CONCEIÇÃO TRINDADE ESTEVÃO 

(ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865, 

OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT / 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Acolho em parte o pedido de fls. 205/206 e, por conseguinte, determino 

a intimação do(a) inventariante, por meio de seu advogado, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, retificar as primeiras declarações, apresentando-as 

em conformidade com a decisão proferida às fls. 168/169, sob pena de 

arquivamento do feito.

2. Apresentas as primeiras declarações e lavrado termo circunstanciado, 

considerando o falecimento do procurador subscritor do pedido de fl. 

205/206, intime-se Luiz Rodrigues dos Santos, pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca das primeiras 

declarações, ocasião em que deverá regularizar sua representação 

processual, sob pena de preclusão.

3. Cumpridas as determinações acima, após o decurso do prazo, 

voltem-me os autos conclusos para deliberação.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000198-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BATISTA (AUTOR)

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 #1000198-65.2018.8.11.0015 AUTOR: 

LUIZ CARLOS BATISTA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, DETERMINO as 

INTIMAÇÕES dos Requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

SINOP para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE com relação 

à NOTA FISCAL de ID. 12764631 de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. II – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao PAGAMENTO mediante ALVARÁ JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. Cumpre-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003268-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SPRIZAO PONCE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1003268-61.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[TEMPO DE SERVIÇO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CARLA 

SPRIZAO PONCE Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso Id. 10421272, no prazo legal. 

Processo: 1003268-61.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) OBSERVAÇÃO: O 

processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. SINOP - MT, 23 de abril de 2018 Atenciosamente. CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004293-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (AUTOR)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX ALVES CARVALHO OAB - SP238869 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004293-41.2018.8.11.0015 AUTOR: 

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, UNIC EDUCACIONAL LTDA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO CONSIGNATÓRIA EM 

PAGAMENTO DE TRIBUTO ajuizada pelo UNIC EDUCACIONAL LTDA. e IUNI 

UNIC EDUCACIONAL LTDA. em face do MUNICÍPIO DE SINOP, sustentando, 

em linhas gerais, que “os requerentes são Instituições de Ensino Superior 

(IE)”, existindo “a obrigatoriedade pelo pagamento do imposto sobre 
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serviços de qualquer natureza (ISS) instituído pelo Código Tributário do 

Município de Sinop, Lei nº 109/2014, por meio de seu artigo 159, 

determinando-se como fato gerador a prestação do serviço incluído na 

lista trazida pela Lei, incindindo a alíquota de 3% (três por cento)”, contudo 

“o Município de Sinop vem ilegalmente exigindo que os requerentes 

paguem o ISS com base no valor estimado” e não “com base na receita 

mensalmente auferida”. Sendo assim, DETERMINO: I – PREENCHIDOS os 

REQUISITOS expostos nos artigos 319, 320 e 542 do CPC/2015, RECEBO a 

PETIÇÃO INICIAL e CONCEDO o DEPÓSITO LIMINAR da QUANTIA, na 

FORMA, QUANTIDADE e PADRÃO postulados, sendo que este DEVERÁ 

SER EFETUADO na CONTA ÚNICA do TRIBUNAL de JUSTIÇA deste 

ESTADO (RESOLUÇÃO 11/2014 – TP/TJMT), no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados deste deferimento, consoante artigo 542 do CPC/2015; II – 

EFETUADO o PRIMEIRO DEPÓSITO MENSAL, CITE-SE o Requerido na forma 

solicitada para LEVANTÁ-LO ou OFERECER RESPOSTA no PRAZO 

LEGAL, nos termos do artigo 544 do CPC/2015; III - Decorrido o prazo do 

ITEM II, CERTIFIQUE-SE e façam-me os autos em conclusão para ulteriores 

deliberações. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004263-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004263-06.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: JOAO DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – INTIME-SE a parte Autora para 

que, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTE-SE quanto ao 

PARECER do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, devendo, na ocasião, trazer 

aos autos LAUDO MÉDICO ATUALIZADO que descreva, 

PORMENORIZADAMENTE, o ATUAL quadro clínico da Requerente, bem 

como os tratamentos a que já foi submetida e acerca da NECESSIDADE e 

URGÊNCIA no tratamento; II - Com a resposta, concluso para 

RECEBIMENTO da EXORDIAL. III - DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50, CONDICIONADO ao APORTE da 

DECLARAÇÃO de HIPOSSUFICIÊNCIA dentro do prazo de 05 (cinco) dias. 

Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia 

desta decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 116218 Nr: 7284-22.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

JOÃO ARCANJO RIBEIRO, SILVIA CHIRATA ARCANJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos da não localização dos Requerios, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 155698 Nr: 14109-45.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA APARECIDA SANTANA - BAR, 

VERONICA APARECIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão do Oficial de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178793 Nr: 14647-55.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MERICON FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão do Oficial de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190493 Nr: 11959-86.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENTAL LIFE CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA, 

LUCIANE VANESSA ALMEIDA ORBOLATO FERREIRA, JORGE EDUARDO 

ANDRADE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão do Oficial de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 191662 Nr: 13292-73.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.S.B. CENTURION -ME, MIRIAM SUZANA 

BRITEZ CENTURION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão do Oficial de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 191792 Nr: 13419-11.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA NORTE DIESEL LTDA, ARTUR FERREIRA 

GOMES JÚNIOR, VALDOMIRO SÉRGIO MEDINA, OERTON VICENTE 

BARCELOS LOUREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 
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de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão do Oficial de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 195776 Nr: 17519-09.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRO-GENIO TRANSP.REV.RET.DE 

COMB.LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão do Oficial de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 203499 Nr: 5773-13.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão do Oficial de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 268623 Nr: 8837-60.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ASSAKAWA - ME, MARCIO 

ASSAKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se 

manifeste nos presentes autos acerca da certidão do Oficial de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184628 Nr: 5715-44.2013.811.0015

 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: EDSON ALDAIR GOMES, TAINA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão da Contestação apresentada pelo Estado de Mato 

Grosso em fls. 102/106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 201622 Nr: 4210-81.2014.811.0015

 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: CLAUDIA CRISTINA QUIRINO DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB 

-FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:MT/14787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 expeço INTIMAÇÃO AO AUTOR COMO SEGUE:Assim, DEFIRO o pedido de 

HABILITAÇÃO da FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT - FUNCAB como ASSISTENTE LITISCONSORCIAL PASSIVO 

NECESSÁRIO e, via de consequência, DETERMINO que se ADEQUE a 

CAPA dos AUTOS, informando ao CARTÓRIO DISTRIBUIDOR dessa 

Comarca para que faça as ANOTAÇÕES no SISTEMA APOLO;

 III – Com o aporte, INTIME-SE o Autor para IMPUGNAÇÃO, nos termos do 

art.327 CPC;

IV - Oportunamente, CONCLUSO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 94212 Nr: 1228-07.2008.811.0015

 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: ILDEFONSO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEÇO INTIMAÇÃO AO AUTOR COMO SEGUE: Ex positis”, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os PEDIDOS contidos na inicial, pelo que 

CONDENO o REQUERIDO ao pagamento do valor de R$ 1.232,44 (um mil, 

duzentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos) pelos 

MATERIAIS UTILIZADOS, incidindo correção monetária da data do evento 

danoso, observado o índice do INPC e juros de mora a partir da citação, 

nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, alterada pela Lei nº 

11.960/2009, e via de consequência DECLARO EXTINTO o PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 269, I, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 168129 Nr: 3128-83.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEÇO INTIMAÇÃO AO AUTOR COMO SEGUE: “Ex Positis”, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na incial no sentido 

de a) DECLARAR a NULIDADE dos RECIBOS de PAGAMENTO do AUTOR; 

b) CONDENAR o REQUERIDO ao PAGAMENTO das DIFERENÇAS do 

ADICIONAL de INSALUBRIDADE pela aplicação do percentual de 40% 

sobre o piso salarial da categoria do radiologista reconhecido como salário 

aplicável ao Autor ( 02 (dois) salários mínimos), com seus REFLEXOS 

sobre a GRATIFICAÇÃO NATALINA e FÉRIAS com 1/3; c) HORAS EXTRAS 

no percentual de 50% (cinquenta por cento), no total de 986 (novecentos 

e oitenta e seis horas) com reflexos sobre a GRATIFICAÇÃO NATALINA e 

FÉRIAS com 1/3; d) com acréscimo de CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS 

DE MORA, nos termos da Lei Federal nº. 9.494/97, com redação dada pela 

Lei Federal nº. 11.960/2009; respeitando-se em todo caso, a prescrição 

qüinqüenal. Por conseguinte, DECLARO, EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 269, I, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 222729 Nr: 1279-71.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:MT - 

13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação processual vigente e conforme 

autorizado pelo artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO o requerente para 

querendo, impugnar os termos da contestação tempestiva, apresentada 

pelo Réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 229586 Nr: 5366-70.2015.811.0015

 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: CELSO MARTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE RÚPOLO - 

OAB:OAB/MT 16.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, abro vistas a(o) Procurador(a) da parte Requerente, 

para que, no prazo legal, manifeste acerca da(s) contestação(ões) 

apresentada(s) pela parte Requerida, acostada às fls. 35/44 dos 

presentes autos.

Sinop-MT, 23 de abril de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 213166 Nr: 13568-70.2014.811.0015

 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: RIQUE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

DO EST. DE MATO GROSSO - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDIANE ARECO 

MATZENBACHER - OAB:14007/MT, DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

que informe sobre a distribuição da Carta Precatória de fls. 142/143, uma 

vez que a a advogada Deise Tassiana Marchioro, retirou referida Carta 

Precatória, para levar em mãos e distribuir na Comarca de Cuiabá, para 

citação da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 255357 Nr: 1056-84.2016.811.0015

 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: SALETE MULLER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Expeço intimação ao autor de que foi designado Perícia in Loco no dia 21 

de maio de 2018 as 13h30 hs.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA DE AZEVEDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001888-66.2017.8.11.0015; 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: TAINARA DE AZEVEDO FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a executada 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 da executada, 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, 23 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE FIORAVANTE PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

ORESTE CARNEIRO DE SOUZA OAB - 394.016.851-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000792-79.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 17.135,14; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GISELE FIORAVANTE PRATES REPRESENTANTE: ORESTE 

CARNEIRO DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 01- tendo em vista a 

contestação juntada pela parte Requerida, intime-se a Requerente para 

que no prazo de 05 dias, querendo apresente impugnação. 02- Após, 

concluso para sentença. As providências. SINOP, 23 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA SAMPAIO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000880-54.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SHEILA SAMPAIO ROSA Parte Ré: REQUERIDO: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos, etc. 1. Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a 

executada 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 

da executada, 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, 23 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000755-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DE LIMA (EXECUTADO)

RENEU JACOB LERNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000755-52.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 11.352,66; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / 

INDISPONIBILIDADE DE BENS, JUROS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ADENIS PASQUALETTO JUNIOR Parte Ré: EXECUTADO: 

SONIA MARIA DE LIMA, RENEU JACOB LERNER Vistos etc. Em 

consonância com o enunciado n.º 37 do Fonaje, in verbis: “ENUNCIADO 37 

- Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao 

processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo 

autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o 

devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 

Processo Civil.” Dessa forma, defiro pedido da autora, expeça-se edital 

para citação do executado, devendo o mesmo ser afixado na sede do 

Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 

(quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a 

nomeação de bens à penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á 

ao arresto de bens. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 23 

de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012745-57.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ELSENBACH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012745-57.2014.8.11.0015; Valor causa: R$ 8.576,47; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 Parte Ré: 

REQUERIDO: LEANDRO ELSENBACH Vistos, etc. 1. Ab initio, intime-se que 

o Exequente para que apresente memória de cálculo atualizada. 2. Tendo 

em vista o descumprimento do acordo firmado com a Exequente, 

devidamente homologado por 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); 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. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 23 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012361-60.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RIBEIRO MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012361-60.2015.8.11.0015; Valor causa: R$ 11.707,96; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[ENRIQUECIMENTO 

SEM CAUSA, NOTA PROMISSÓRIA, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE 

MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: VONEI BARP SERVICOS - EPP Parte Ré: EXECUTADO: 

BRUNO RIBEIRO MOTA Vistos, etc. Cumpra-se a sentença proferida nos 

autos em ID 10054869, no tocante a citação da parte requerida por contato 

telefônico, devendo ser observado os dados fornecidos em petição retro. 

Caso assim já se tenha procedido, certifique. Às providências. SINOP, 23 

de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001119-24.2018.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CANCELAMENTO DE 

VÔO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALEX GALVANI 

MICHELAO Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 1. 

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Autor, em 

decorrência de viagem previamente marcada, informou a impossibilidade 

de comparecimento em audiência de conciliação designada para a data de 

24 de abril de 2018, conforme ID 12776238. 2. Diante do exposto, tendo 

em vista o motivo plausível alegado pelo Autor, determino que se designe 

nova data para audiência de conciliação, comunicando-se as partes. 

INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 

23 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020093-92.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DOS SANTOS TONELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)
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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: 

8020093-92.2015.8.11.0015; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LAUDICEIA DOS SANTOS TONELLO Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ante o retorno dos autos da Turma 

Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 23 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005685-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI PISONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005685-50.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 8.835,97; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ARLEI PISONI Parte Ré: 

REQUERIDO: MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO Vistos, etc. 1. Tendo em 

vista o descumprimento do acordo firmado com a Exequente, devidamente 

homologado por 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, 23 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010791-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DIAS PETRY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010791-05.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 4.435,28; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JAIME 

PRADELA Parte Ré: EXECUTADO: MARCIO DIAS PETRY Vistos, etc. 1. 

Tendo em vista o descumprimento do acordo firmado com a Exequente, 

devidamente homologado por 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, 23 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010287-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SILVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010287-84.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 6.475,96; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO, NULIDADE / INEXIGIBILIDADE 

DO TÍTULO, CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DIRCEU KATH Parte Ré: REQUERIDO: PAULO SILVEIRA 

DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Tendo em vista o descumprimento do acordo 

firmado com a Exequente, devidamente homologado por 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, 23 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010277-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SILVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

EDILSON APARECIDO MILESKI (REQUERIDO)

SIGUARDO WUTZKE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010277-40.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 21.396,45; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO, NULIDADE / INEXIGIBILIDADE 

DO TÍTULO, CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DIRCEU KATH Parte Ré: REQUERIDO: SIGUARDO WUTZKE, 

PAULO SILVEIRA DOS SANTOS, EDILSON APARECIDO MILESKI Vistos, 

etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente os títulos executivos originais junto ao Cartório deste Juizado, 

que será(ão) CONFERIDO(S) e CARIMBADO(S) pela Sr.ª Gestora, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito; 2. CITE-SE a parte devedora, 

bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de 

Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; 

3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o pagamento do 

débito, e conforme parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, 

PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 
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Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente 

a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da 

lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às Providências SINOP, 23 de abril 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013005-03.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE MELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, juntando planilha 

atualizada do débito exequendo, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI DE JESUS MOREIRA DE QUADRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

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: 

1000867-55.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DANIELLI DE JESUS MOREIRA 

DE QUADRA REQUERIDO: VIVO S.A.  Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” A requerente DANIELLI DE JESUS MOREIRA DE QUADRA ajuizou 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em face de VIVO S.A. Alega, em síntese, que teve 

seu nome negativado indevidamente por serviços jamais contratados. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do 

consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o 

princípio da isonomia material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência 

da autora na relação jurídica consumerista, eis que, segundo as regras 

ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em provar suas 

alegações devido à falta de condições técnicas ou impossibilidade de 

trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na 

relação de consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as 

alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da 

contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre 

cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como 

verdadeiros os fatos não impugnados e sobre eles não haverá 

necessidade de produção de provas, por se tornarem incontroversos 

(artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se desincumbiu de seu 

ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte 

autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois sequer contesta os 

fatos narrados pela autora. O julgador não tem o dever de suprir a 

omissão probatória das alegações feitas pelas partes. O juiz não tem o 

dever de trazer ao feito elemento de prova que as partes não tiveram a 

atenção de carrear aos autos, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da 

determinação constante do artigo 355 na busca da comprovação de suas 

alegações. Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho como 

inexistentes os débitos que ensejaram na negativação do nome da autora. 

Diante da resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos 

débitos, é possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos 

morais. Antes mesmo de descer às minúcias do caso concreto, tenho por 

salutar esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, em caso 

de responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou 

omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a outrem 

e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato imputável ao 

agente. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do 

julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante 

transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...) Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome da autora. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014) Assim, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome da 

parte autora; e para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 

1º, do Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta 

sentença. Expeça-se ofício ao SPC para que proceda à baixa da 

negativação do nome da parte autora referente ao débito versado nos 

autos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013389-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHENEFFER CAROLINE GROFOSKI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013389-29.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JHENEFFER CAROLINE 

GROFOSKI ALVES REQUERIDO: VIVO S.A.  Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas.” A requerente JHENEFFER CAROLINE 

GROFOSKI ALVES ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de VIVO S/A. 

Alega, em síntese, que teve seu nome indevidamente negativado pela 

requerida, tendo em vista a inexistência contratual. Inicialmente, não 

merece prosperar o pedido de improcedência da ação por ausência de 

juntada do comprovante original de negativação, eis que a boa fé é 

presumida e poderia ser facilmente afastada pela requerida, que dispõe de 

meios suficientes para trazer aos autos o solicitado documento original. 

Pois bem, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do 

consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o 

princípio da isonomia material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência 

da autora na relação jurídica consumerista, eis que, segundo as regras 

ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em provar suas 

alegações devido à falta de condições técnicas ou impossibilidade de 

trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na 

relação de consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as 

alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da 

contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre 

cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como 

verdadeiros os fatos não impugnados, e sobre eles não haverá 

necessidade de produção de provas, por se tornarem incontroversos 

(artigo 341, CPC). Da análise da peça de defesa, verifico que a reclamada 

não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo e 

extintivo do direito da autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois 

não trouxe aos autos elementos suficientes que comprovem a legalidade 

da cobrança contra a qual insurge-se a parte autora, qual seja, a 

existência de contratação. Cumpre destacar entendimento jurisprudencial 

proferido em casos análogos: INDENIZATÓRIA. CONTA UNIVERSITÁRIA. 

ENCERRAMENTO. COBRANÇA DE ENCARGOS. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AGIR ABUSIVO DA CASA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO DO REGISTRO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. Cabia à parte ré comprovar a 

regularidade das cobranças, no que não logrou êxito, pois mesmo tendo 

apresentado contestação, não produziu sequer prova documental capaz 

de afastar os argumentos articulados na inicial. Desse modo, não restou 

comprovada a utilização dos serviços postos à disposição da parte autora 

durante o período da alegada inatividade da conta,...(TJ-RS - Recurso 

Cível: 71003714235 RS , Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de 

Julgamento: 23/05/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2012) Com efeito, e sem maiores 

delongas, tenho como inexistente o débito que culminou na negativação 

indevida por parte da requerida. Diante da resolução da controvérsia 

acerca da legalidade dos referidos débitos, é possível discutir acerca do 

cabimento de indenização por danos morais. Da análise da exordial, 

entendo que o pedido de indenização por danos morais pleiteado pela 

parte autora dever ser rejeitado, tendo em vista a existência de 

negativação preexistente, em respeito a Súmula 385 do STJ. Cumpre 

transcrever o julgado que segue abaixo ementado: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INANDIMPLENTES - DÍVIDA INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO 

PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO STJ - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 

Incabível a indenização por danos morais se o devedor, mesmo que 

caracterizada a ilegalidade da negativação, tiver outros apontamentos em 

seu nome, nos termos da Súmula 385, do STJ, e não fizer prova da 

discussão em torno da ilegalidade das negativações anteriores. (TJ-MG - 

AC: 10707140016189001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 29/10/2015, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 11/11/2015) Assim, os fatos ocorridos não lhe causaram 

abalo psíquico autônomo independente do constrangimento normalmente 

trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento 

profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade da requerente. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO que 

ensejou na negativação indevida por parte da requerida. Indefiro o pedido 

de indenização por danos morais, pois os fatos ocorridos não passam de 

meros aborrecimentos do cotidiano. Por consectário lógico, indefiro o 

pedido contraposto e pedido de aplicação das penas de litigância de má-fé 

à parte autora. Expeça-se ofício ao SPC para que proceda à baixa da 

negativação do nome da parte autora referente ao débito versado nos 

autos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003014-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE SOUZA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1003014-54.2017.8.11.0015 REQUERENTE: GEORGE SOUZA DE MORAES 

REQUERIDO: VIVO S.A.  Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da 

disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” O requerente GEORGE SOUZA DE MORAES ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de VIVO S.A. Alega, em síntese, que teve seu 

nome negativado indevidamente por serviços jamais contratados. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. A inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do 

consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o 

princípio da isonomia material. No caso em tela, verifico a hipossuficiência 

da autora na relação jurídica consumerista, eis que, segundo as regras 

ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em provar suas 

alegações devido à falta de condições técnicas ou impossibilidade de 

trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a parte mais forte na 

relação de consumo pode e deve produzir provas capazes de ilidir as 

alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da 

contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e especificamente sobre 

cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são admitidos como 

verdadeiros os fatos não impugnados e sobre eles não haverá 

necessidade de produção de provas, por se tornarem incontroversos 

(artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se desincumbiu de seu 

ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte 

autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois não traz aos autos 

elementos suficientes a comprovarem a suposta contratação dos serviços 

por parte da autora. Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho 

como inexistentes os débitos que ensejaram na negativação do nome da 

autora. Diante da resolução da controvérsia acerca da legalidade dos 
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referidos débitos, é possível discutir acerca do cabimento de indenização 

por danos morais. Antes mesmo de descer às minúcias do caso concreto, 

tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, 

em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma 

ação ou omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a 

outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato 

imputável ao agente. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese 

quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do 

julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante 

transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...) Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome da autora. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014) Assim, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome da 

autora; e para CONDENAR a requerida a pagar a autora o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao 

mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. 

Indefiro o pedido da requerida de aplicação das penas de litigância de 

má-fé a parte autora. Expeça-se ofício ao SPC para que proceda à baixa 

da negativação do nome da parte autora referente ao débito versado nos 

autos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CANCIO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013004-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte Requerente para que 

manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias quanto ao comprovante de 

pagamento anexado no id nº 8168468, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002897-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

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:

CB SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010221-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MENEGUCE RAMOS (EXEQUENTE)

L. M. R. (EXEQUENTE)

EDISON ULISSES RAMOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013724-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda, neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 

10 (dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011037-69.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS JOEL RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SALOME DE CAMPOS (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: 

8011037-69.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: JONAS JOEL RODRIGUES 

EXECUTADO: ANTONIO SALOME DE CAMPOS Vistos. Analisando o caso 

em tela, constato que restou frutífera a constrição de bens do executado 

através do sistema RENAJUD. Com efeito, DECIDO: 1- INDEFIRO, a priori, o 

pedido do Exequente de remoção do veículo. 2. DEVOLVA-SE o mandado 

expedido nos autos ao Oficial de Justiça de Id 2344667, a fim de que, no 

prazo mais exíguo possível, CUMPRA o item “2” da decisão proferida em ID 

nº. 2344664, qual seja: PROCEDA-SE com a avaliação do bem, objeto da 

constrição, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado, certificando , ainda, se o bem 

encontra-se na posse do executado. 3. Com o aporte do mandado, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Serve a presente decisão como 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA de 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001754-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE MENDES ANDRADE PINTO (REQUERENTE)

ANTONIO CESAR DE MESQUITA NAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA OAB - MT14701/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANO DE CAMARGO OAB - RJ165569 (ADVOGADO)

GUSTAVO CESAR TERRA TEIXEIRA OAB - SP178186 (ADVOGADO)

YUN KI LEE OAB - SP131693 (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

AFONSO CELSO FARIA DE TOLEDO OAB - SP231528 (ADVOGADO)

GUILHERME JUSTINO DANTAS OAB - RJ165168 (ADVOGADO)

EDUARDO LUIZ BROCK OAB - SP0091311A (ADVOGADO)

TEREZA CRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO OAB - SP247529 (ADVOGADO)

RICARDO ANTONIO COUTINHO DE REZENDE OAB - SP77963 

(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: 

1001754-73.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIO CESAR DE 

MESQUITA NAVES, JOYCE MENDES ANDRADE PINTO REQUERIDO: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. Defiro petitório de Id 7939788, 

com efeito, DECIDO: 1- Designe-se audiência de conciliação. 2- 

INTIMEM-SE as partes para comparecimento na audiência a ser designada 

de acordo com a pauta deste juízo; Serve a presente como MANDADO, 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITÇÃO. 

Cumpra-se. As providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013637-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VENITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (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: 

8013637-92.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JOAO VENITE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Diante da certidão de Id 9537654. 1- 

Designe-se audiência de conciliação. 2- INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento na audiência a ser designada de acordo com a pauta de 

acordo com a pauta e critérios deste Juízo; Serve a presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITÇÃO. Cumpra-se. As providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010242-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma 

nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Às Providências

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010310-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE DESENVOL DO TRABALHO EDUCACAO E CULTURA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE COELHO BARBOSA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma 

nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 
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primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Às Providências

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010230-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F J FUCHS - ME (EXECUTADO)

FLAVIO JOSE FUCHS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma 

nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Às Providências

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005051-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Inviolavel Monitoramento (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT18874/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BENEPAN LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1 0 0 5 0 5 1 - 5 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  R E Q U E R E N T E :  I N V I O L A V E L 

MONITORAMENTO REQUERIDO: TRANSPORTADORA BENEPAN LTDA - ME 

Vistos, etc. Considerando que nos Juizados Especiais o processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95); 

Considerando ainda que a Lei n° 9.099/95 expressamente prevê que as 

intimações podem ser feitas da mesma forma prevista para a citação, ou 

por qualquer outro meio idôneo de comunicação, a teor do disposto em 

seu art. 19; Com efeito, DECIDO: 1- DESIGNE data para audiência de 

conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado. 2- Após, CITE-SE e 

INTIME-SE a parte Requerida VIA TELEFONE, através de ligação, no 

número indicado pela Autora em ( Id 9751205). 3- Se negativa a diligência 

alhures, DEFIRO, intimação através de MANDADO, conforme endereço 

declinado em (Id 9751205). Sirva o presente como MANDANDO, OFÍCIO, 

CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010219-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZ TUDO SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

CERTIFIQUE-SE que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Caso não 

localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000745-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE OLIVEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MARI OAB - MT15803/O (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em atenção aos Embargos de Declaração opostos pela autora, 

INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

querendo, se manifeste quanto a tese ventilada pelo embargante, sob 

pena de PRECLUSÃO, nos termos do art. 1.023, parágrafo segundo, do 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015); Ultrapassado o aludido prazo, 

com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos 

para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012477-66.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. A . DE MOURA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS ALVES DE CARVALHO (EXECUTADO)

T. S. PEREIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012477-66.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: I. A . DE MOURA - ME 

EXECUTADO: T. S. PEREIRA - ME, JOAO MARCOS ALVES DE CARVALHO 

Vistos, etc. 1- INDEFIRO o pedido da parte exequente em Id 8341253, pois 

verifico que o mesmo não observa a gradação legal prevista pelo artigo 

835, do CPC/2015. 2- Assim, intime-se a exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, observando a 

previsão legal supracitada, sob pena de arquivamento. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012092-55.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL DE OLIVEIRA MESQUITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012092-55.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: SINOP COMERCIO DE 

MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP EXECUTADO: NATANAEL DE 

OLIVEIRA MESQUITA Vistos, etc. 1. Em atenção ao postulado de evento 

nº. 4687971, considerando que a Exequente pugna pela remoção do 

veículo penhorado nos autos, INTIME a mesma para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe este Juízo se tem interesse na Adjudicação do bem 

retrocitado ou almeja que este seja levado a Hasta Pública, sob pena de 

restar prejudicado o presente pleito em caso de inércia. 2. Ultimada esta 

providência, volte-me os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013169-65.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS OAB - MT0019011A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, bem como 

petitiório de Ids 9360647 e 9360657. INTIMEM-SE a parte Requerida na 

pessoa dos seus advogados para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão. Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e volte-me conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003010-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE OLIVEIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1003010-17.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ELAINE OLIVEIRA BUENO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Requerente 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 

a Requerida teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, 

confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória 

negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 

porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas 

pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 

distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição 

processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Em anexo a inicial a parte Requerente 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 Requerida apresenta contrato 

devidamente assinado, histórico de faturas e telas de seu sistema 

interno,apontando a existência de contratação. Destaque-se que as 

provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte 

Requerente e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Requerida, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Requerente teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a 

CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Requerida, contudo, 

verifica-se dos autos que a mesma quedou-se INERTE. O ônus da prova 

dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do 

réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) 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 Requerida, a parte Requerente alterou a verdade 

dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da Requerida 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 

conseqüência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Requerente 

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. 

REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Requerente. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010759-97.2016.8.11.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 399 de 517



Parte(s) Polo Ativo:

JONAS JOEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATATAU AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013405-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012521-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDSON FERNANDO CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGINIO GENARO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” Oportuno 

mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a 

conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da 

controvérsia, bem como as razões determinantes da decisão, como limites 

ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer 

dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há 

que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O 

magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento 

(...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, julg. 17.05.1999). 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA em que o autor objetiva o recebimento 

do débito representado pelas notas promissórias carreadas aos autos. 

Abstrai-se dos títulos que estes foram emitidos para terceiro estranho aos 

autos. Em que pese a legitimidade ativa ter sido objeto da defesa, a mesma 

pode ser reconhecida até mesmo de ofício em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição, por se tratar de uma das condições da ação, não estando 

sujeita a preclusão, consoante disposição do artigo 485, §3º, do Código de 

Processo Civil. O título que embasa a presente demanda fora emitido para 

terceiro estranho a lide, não constando qualquer tipo de endosso, motivo 

pelo qual visualiza-se a ilegitimidade da parte requerente. O documento 

escrito que faltar qualquer dos requisitos elencados no art. 54 § 4º do 

Decreto que define a Nota Promissória, assim dispõe: “§ 4º Não será nota 

promissória o escrito ao qual faltar qualquer dos requisitos acima 

enumerados. Os requisitos essenciais são considerados lançados ao 

tempo da emissão da nota promissória. No caso de má-fé do portador, 

será admitida prova em contrário.” Entre os requisitos, destaca-se: Art. 54. 

A nota promissória é uma promessa de pagamento e deve conter estes 

requisitos essenciais, lançados, por extenso no contexto: (...) III. o nome 

da pessoa a quem deve ser paga; Com efeito, tenho que a pretensão 

autoral não merece guarida, sendo imperioso a extinção do feito, ante a 

patente ilegitimidade do requerente. “Ex positis”, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o feito, SEM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO, ante a ilegitimidade do requerente para figurar no 

pólo ativo da demanda. Sem condenação ao pagamento de 

custas/despesas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, não havendo demais requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012287-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado pelo 

requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

demonstrando a real evolução do montante requerido não sendo possível, 

portanto, o julgamento procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO 
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CONTRAPOSTO, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013159-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE CRISTINA GUAITANELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. A controvérsia da demanda cinge-se a comprovação 

dos danos suportados pela parte Requerente em decorrência de 

interrupção no fornecimento de energia elétrica no seu imóvel em 

14.10.2017 causado por rompimento da entrada da chave e que teria 

perdurado até 21.10.2017. A parte Requerida, por seu turno, aduziu em 

sede de contestação que a interrupção se deu de forma emergencial e se 

iniciou em 21.10.2017 às 16h32min e perdurou até o dia 22.10.2017 às 

03h15min. Postulando ainda ausência de prova do dano material. Nos 

termos do art. 341, CPC é ônus da parte Requerida manifestar-se 

especificamente quanto aos fatos alegados pela parte Requerente. Neste 

sentido, de forma genérica negou a ocorrência da interrupção; todavia, 

não manifestou-se quanto aos diversos protocolos de atendimento 

informados na petição inicial. A petição inicial está devidamente instruída 

com números de protocolo das ligações efetuadas junto à parte Requerida 

(id nº 10929136); bem como gravações destes protocolos e do cotidiano 

desta durante os dias em que manteve-se a ausência de energia, inclusive 

gravação demonstrando a existência de energia elétrica em seus vizinhos. 

Neste esteira de provas, a parte Requerida não insurgiu-se contra nenhum 

dos protocolos informados na petição inicial, quer sejam os recebidos por 

contato telefônico quer sejam os por comparecimento pessoal à unidade 

desta. Portanto, tenho por incontroversa a interrupção no fornecimento de 

energia elétrica. No que tange ao dano material melhor sorte não assiste à 

parte Requerente, eis que deixou de trazer aos autos provas do prejuízo 

efetivamente sofrido. Aduziu que perdeu carnes e outros alimentos; 

porém, não há nos autos, notas fiscais da compra ou outros documentos 

idoneos a embasarem o prejuízo alegado. Postulou a condenação da parte 

Requerida em danos materiais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

todavia, à míngua de provas que corroborem o valor arbitrado pela parte 

autora, como por exemplo, cumpons ou notas fiscais de mercados locais 

ou consultas de preços visando correlacionar o peso do alimento 

perecível perdido com o valor de mercado deste, impõe-se a 

improcedência. Quanto ao dano moral este merece guarida, a prolongada 

interrupção no fornecimento de energia elétrica, aliada aos vários 

protocolos colacionados nos autos, denotam a falha na prestação de um 

serviço público e essencial pela parte Requerida. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. INTERRUPÇÃO 

QUE SE DEU POR TRÊS DIAS QUE RESTOU INCONTROVERSA. EMPRESAS 

CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO TÊM O DEVER DE FORNECER 

SERVIÇOS ADEQUADOS, EFICIENTES, SEGUROS E CONTÍNUOS, NA 

FORMA DA COMBINAÇÃO LEGAL DOS ARTS. 22, DA LEI 8.078/90 E 6º, § 

1º, DA LEI 8.987/1997. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 192 DO 

EG. TJRJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO FÁTICA QUE 

SUPERA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$2.000,00. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO DO AUTOR E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA 

EMPRESA RÉ. (TJRJ - APL: 00379790220168190205, Relator: ISABELA 

PESSANHA CHAGAS, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, 

Data de Publicação: 19/12/2017 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, 

para CONDENAR a parte Requerida a pagar a parte Requerente a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010888-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BROCOLLELI JUNIOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBUQUERQUE FILHO E LEITE DA SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa que se impõe. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010620-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEO SINVAL JURIS DE VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA OAB - MT0022498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório. Fundamento. Decido. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por LEO SINVAL JURIS DE VARGAS em desfavor de AZUL 

LINHAS AÉREAS Insurge-se o reclamante quanto ao cancelamento, por 

parte da requerida, de seu voo agendado para 06/08/201, foi remanejado 

a passagem com outra rota, sendo de Cuiabá/MT à Campinas/SP, no qual 
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sairia de Cuiabá/MT para Campinas/SP no dia 07/08/2017 às 02h00min da 

manhã. Porém teve que se deslocar até Cuiabá com recursos próprios, 

gerando danos materiais e morais indenizáveis. Restando infrutífera a 

audiência de conciliação, a Requerida apresentou contestação. Em sua 

defesa a Requerida alega que o cancelamento se deu em razão de 

alteração na malha aérea, sendo caso fortuito externo, portanto, força 

maior excludente de ilicitude. Considerando a inexistência de preliminares 

hasteadas, passo ao julgamento do mérito da demanda. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que o reclamante adquiriu previamente passagem aérea da 

companhia reclamadaque compreendia o trecho Sinop/MT à Campinas/SP. 

No caso vertente, verifico que ocorreu o cancelamento do voo do autor 

sendo necessário remanejar sua passagem com saída de Cuiabá/MT, 

tendo que se deslocar de Sinop à referida cidade com recursos próprios 

gerando outros transtornos de ordem material e moral. A reclamada em 

sua contestação, alega que o cancelamento ocorreu em razão de 

alterações na malha aérea, sendo o problema imprevisível e inesperado, 

suscitando excludente de responsabilidade e conseqüente improcedência 

do pedido de indenização por dano material e moral. Pois bem. A 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: 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. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada 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 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-seque os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte 

reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da reclamada e que 

este não foi prestado nos limites do contrato. Note-se que a reclamada, em 

nenhum momento, se preocupou em fazer prova da excludente de 

responsabilidade invocada, ônus que lhe incumbia. Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais e materiais à parte reclamante, isso 

porque o cancelamento do vôo, causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de 

serviço. O dano moral e material experimentado pela parte reclamante 

surge da falha na prestação do serviço da reclamada, sendo os 

passageiros daquele vôo surpreendidos com o descaso e a 

desconsideração destes na qualidade de consumidores. Soma-se a este 

fato, a peculiaridade do reclamante ter que se deslocar até Cuiabá/MT 

para concluir o trajeto, desembolsando a quantia de R$ 1.080,39 (um mil e 

oitenta reais e trinta e nove centavos) Além disso, o Requerente 

demonstrou os seguintes danos materiais: Ressalte-se que referidos 

valores foram comprovadamente desembolsados. No que pertine aos 

danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível 

Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, reputo justa e 

razoável a condenação equivalente à R$ 1.000,00 (mil reais) ao 

reclamante, que servirá, a um só tempo, para amenizar o sofrimento 

experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. “Ex 

positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte reclamante, para 

condenar a reclamada AZUL LINHAS AÉREAS a pagar ao reclamante o 

valor de R$ 1.080,39 (um mil e oitenta reais e trinta e nove centavos), a 

título de indenização por danos materiais, devidamente atualizado e 

corrigido desde a data do respectivo desembolso e ainda, para condenar 

a Reclamada em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a partir da data desta sentença. DECLARO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012968-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VISMAR BENITEZ ZANATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face do encaminhamento do nome da 

requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que fosse 

indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por conter 

em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 
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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: 8013339-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NORTAO TRUCKCENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/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. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta objetivando o recebimento do débito representado pelas Notas 

Fiscais inclusas nos autos. Ao final, requer a condenação do demandado 

ao pagamento do montante, mais juros e correção monetária desde a data 

do vencimento até a data do seu efetivo pagamento. A parte Reclamada 

por sua vez, discorre que o débito já se encontra quitado. Sem maiores 

delongas passo a análise do mérito da lide. Urge ressaltar, por derradeiro, 

que os documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas 

pela parte requerente. Embora tenha o Reclamado lançado alegações em 

sua defesa de que o referido débito encontra-se devidamente quitado, é 

fato incontroverso que o demandado se mantém inadimplente. Embora 

tenha o Reclamado lançado alegações em sua defesa, não se 

desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual entendo que merece 

prosperar o pedido formulado pelo autor. Ora, é fato incontroverso que o 

demandado se mantém inadimplente junto ao Reclamante, vez que, as 

notas fiscais com a inicial não foram quitadas. Destarte, o Reclamado não 

produziu qualquer prova capaz de desconstituir a exigibilidade do crédito 

apresentado pelo Reclamante, não se desincumbindo a contento do ônus 

que lhe cabia, na forma preceituada pelo art. 333, inciso II, do CPC. 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. Em relação a juros e correção 

monetária, deve ser aplicado entendimento pacificado no Superior Tribunal 

de Justiça. Caso a demanda trate de responsabilidade civil contratual em 

que haja danos materiais ou morais, os juros de mora legais de 1% ao mês 

são devidos desde a constituição em mora da parte devedora, conforme 

dispõe o art. 397, parágrafo único c.c. art. 406, ambos do Código Civil. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES. I - Trata-se de 

ação de cobrança por meio da qual a ora agravante obteve a condenação 

do município réu no pagamento do valor integral do contrato celebrado 

entre as partes para a execução de assessoria técnica da 

complementação da infra e meso-estrutura para a construção da ponte da 

Barra do Sul. II - Nos termos de vários precedentes jurisprudenciais desta 

eg. Corte de Justiça, "O termo inicial da incidência dos juros moratórios, em 

se tratando de responsabilidade civil contratual, é a data da citação" (REsp 

nº 710.385/RJ, Rel. p/ acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 

14.12.2006). III - Agravo improvido.” (AgRg no REsp 1096284 / SC, 

Relator(a) Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, Data do 

Julgamento 14/04/2009, Data da Publicação/Fonte DJe 22/04/2009 – Grifo 

nosso) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME 

DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE 

CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O 

Tribunal local assevera a legitimidade passiva, bem como a 

responsabilidade da ora agravante, aplicando, in casu, a teoria da 

aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações 

negociais. Assim, para rever as conclusões do acórdão recorrido 

revela-se imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios 

dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte . 2. Assente a 

orientação emanada desta Corte no sentido de que, tratando-se de 

responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a contar da 

citação. Precedentes. 3. Malgrado a tese de dissídio jurisprudencial, para a 

apreciação do recurso especial, no particular, impõe-se que teses 

jurídicas antagônicas tenham incidência em situações concretas de 

absoluta similitude fática, evidenciada mediante o cotejo analítico 

estabelecido entre o aresto recorrido e o paradigma indicado, 

circunstância não verificada na espécie. 4. Agravo regimental 

desprovido.” (AgRg nos EDcl no Ag 665632 / MG, Relator(a) Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 

18/11/2008, Data da Publicação/Fonte DJe 01/12/2008 – grifo nosso). À 

vista de tais fatos, a procedência do pedido é medida imperiosa. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 20 da Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO contido na inicial, condenando a parte requerida à pagar a parte 

autora a quantia de R$270,00 (duzentos e setenta reais), sendo este o 

valor das notas fiscais que embasam a presente demanda, 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 a 

parte reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 

face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012382-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 
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Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno 

a REVOGAÇÃO de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte 

Autora. Ante o exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] Disponível em: 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008453-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a AÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009105-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ANTONIO ZANCANARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 

versada nestes autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura do mês de outubro e novembro de 2016, a 

qual não condiz com sua média de consumo, refletindo valor exorbitante. 

Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório, não havendo 

que se falar em perícia. Observe-se ainda que a perícia sequer foi 

solicitada por ambas as partes, sendo que o destinatário da prova não vê 

a necessidade de tal procedimento para julgamento final da matéria. Com 

isso, REJEITO a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Pois bem, o 

primeiro ponto a ser esclarecido é a exorbitância dos valores cobrados na 

fatura do mês 10/2016 e 11/2016 a qual consta o montante de R$ 7.156,17 

(sete mil, cento e cinquenta e seis reais e dezessete centavos). Alega a 

autora que sua Unidade Consumidora sempre foi de baixa renda, no 

entanto no mês outubro e novembro de 2016 recebeu fatura com valor 

exorbitante, a qual não condiz com sua média de consumo. A reclamada, 

por sua vez, alega que a fatura litigada foi lançada com base na anotação 

de consumo e que a variação se deu dentro da normalidade. Pois bem, 

conforme se afere das contas juntadas pela requerente, sua média de 

consumo é mais baixa que o valor lançado, sendo assim, é plausível sua 

irresignação. Não consta nos autos documentos capazes de aferir que ao 
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consumidor foi oportunizado participar do procedimento que deu azo a 

emissão da fatura litigada. Logo, tenho que merece guarida a pretensão de 

desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, aferida 

unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer Ademais, ainda que restasse provado nos autos qualquer 

irregularidade, não há como atribuir ao requerente a responsabilização por 

tal fraude, a qual pode ter ocorrido por fatores externos, ou ainda, pela 

própria desídia da requerida em não inspecionar seus medidores antigos. 

Em caso semelhante o posicionamento que emana da Turma Recursal 

deste Estado não destoa, consoante julgado abaixo ementado: ENERGIA 

ELÉTRICA - FATURA CONTESTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO 

-COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA 

DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À FRAUDE NO MEDIDOR - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO 

DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - Merece 

reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do Juizado 

Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, às do bem jurídico 

lesado e, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Ainda: “CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO REGULAR. REVISÃO DE FATURA EMITIDA 

EM VALOR QUE PRATICAMENTE DOBRA O MONTANTE NORMALMENTE 

CONSUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. Merece ser mantida a sentença que 

determina a desconstituição de fatura com vencimento em janeiro de 2008, 

emitida em valor exorbitante (R$ 127,25), em descompasso ao histórico da 

consumidora, devendo a nova fatura atentar à média de consumo dos 

últimos meses. A simples inexistência de irregularidade no aparelho de 

medição não autoriza a cobrança de valor muito além ao normalmente 

cobrado. Medida mais justa e equânime ao caso concreto. Ademais, tal 

revisão está em consonância com o entendimento deste Colegiado. 

Sentença que resta mantida. Exegese do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Recurso Cível Nº 

71001706712, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/12/2008).” Destaque nosso 

Posto isso, verifico que a reclamada imputa cobrança excessiva, sem 

sequer oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, tenho como 

INDEVIDA a fatura por ora litigada. Quanto ao pedido de indenização por 

danos morais, entendo que o mesmo não merece ser acolhido, eis que, o 

requerente não teve suspensos os serviços essenciais de energia 

elétrica, em razão do inadimplemento da fatura por ora considerada 

indevida, e aferida com base em supostos débitos pretéritos. Os fatos 

versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo independente 

do constrangimento normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não 

envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de 

personalidade do requerente. Somando: “(...)DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO SUCESSIVO 

DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO 

DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o 

individuo sofre lesão de cunho não patrimonial, ou seja, abalo psíquico em 

sua vida particular. No entanto, há situações que representam apenas 

dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver 

em sociedade e, nessas circunstâncias, não há que se falar em dano 

moral.”(destacamos)(TJ-SC - AC: 749395 SC 2011.074939-5, Relator: 

Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 07/02/2012, Sexta Câmara de 

Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Correia Pinto, 

undefined) “(...)MERO ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. 

Os danos morais estão relacionados apenas às situações de efetiva 

violação da dignidade da pessoa humana, sob pena de se banalizar o 

instituto. Assim, somente nos casos em que houver grave abalo 

psicológico, dor, angústia, em razão da afronta aos direitos inerentes à 

personalidade é que se há de reconhecê-los. Os meros incômodos 

decorrentes de relação de consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71002940336 RS , Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de 

Julgamento: 14/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011, undefined) Assim, os 

requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar moralmente não encontram ressonância nos autos, 

sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido de condenação da 

parte ré a pagar reparação por danos morais. Sendo assim, DECIDO: 

Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos 

formulados pela autora, para DESCONSTITUIR as fatura emitidas com 

referência ao mês de outubro/2016 e novembro/2016 que perfazem a 

importância de R$ 7.156,17 (sete mil, cento e cinquenta e seis reais e 

dezessete centavos, via de consequência, julgo EXTINTO o processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se o requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações (art. 475-J, 

§ 5o, CPC).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012605-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CELSO MICHELON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIZE PONCIANO GONCALVES OAB - MT21480/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 
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versada nestes autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura do mês de outubr/2017, a qual não condiz 

com sua média de consumo, refletindo valor exorbitante. Tenho como 

aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao 

caso em comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil 

decorrente de relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 

1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio 

a responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR suscitada pela requerida, qual 

seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em razão da matéria. No 

que tange a INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não 

merece prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide 

versada nestes autos conta com todos os documentos necessários ao 

deslinde meritório, não havendo que se falar em perícia. Observe-se ainda 

que a perícia sequer foi solicitada por ambas as partes, sendo que o 

destinatário da prova não vê a necessidade de tal procedimento para 

julgamento final da matéria. Com isso, REJEITO a PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. Pois bem, o primeiro ponto a ser esclarecido é a 

exorbitância dos valores 160,00 (cento e sessenta reais). Alega a autora 

que sua média de consumo sempre foi de baixa renda, no entanto no mês 

outubro de 2017 recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz 

com seu consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura litigada 

foi lançada com base na anotação de consumo e que a variação se deu 

em razão de uma anomalia/vazamento de agua. Pois bem, conforme se 

afere das contas juntadas pela requerente, sua média de consumo é mais 

baixa que o valor lançado, sendo assim, plausível sua irresignação. Não 

consta nos autos documentos capazes de aferir que ao consumidor foi 

oportunizado participar do procedimento que deu azo a emissão da fatura 

litigada e o suposto problema de vazamento. Logo, tenho que merece 

guarida a pretensão de desconstituição da fatura discutida nestes autos, 

eis que, aferida unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a 

média de consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a 

cobrança. Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é 

indevida, e não pode prosperar. As alegações da parte requerida não 

podem prevalecer Ademais, ainda que restasse provado nos autos 

qualquer irregularidade, não há como atribuir ao requerente a 

responsabilização por tal fraude, a qual pode ter ocorrido por fatores 

externos, ou ainda, pela própria desídia da requerida em não inspecionar 

seus medidores antigos. Posto isso, verifico que a reclamada imputa 

cobrança excessiva, sem sequer oportunizar ao consumidor a defesa, 

sendo assim, tenho como INDEVIDA a fatura por ora litigada. Quanto ao 

pedido de indenização por danos morais, entendo que o mesmo não 

merece ser acolhido, eis que, o requerente não teve suspensos os 

serviços essenciais, em razão da fatura por ora considerada indevida. Os 

fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente. Somando: “(...)DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO 

SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral deve ser aplicado naqueles 

casos em que o individuo sofre lesão de cunho não patrimonial, ou seja, 

abalo psíquico em sua vida particular. No entanto, há situações que 

representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão 

sujeitas por conviver em sociedade e, nessas circunstâncias, não há que 

se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - AC: 749395 SC 

2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 

07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação 

Cível n. , de Correia Pinto, undefined) “(...)MERO ABORRECIMENTO, 

INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais estão relacionados 

apenas às situações de efetiva violação da dignidade da pessoa humana, 

sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente nos casos em que 

houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em razão da afronta aos 

direitos inerentes à personalidade é que se há de reconhecê-los. Os 

meros incômodos decorrentes de relação de consumo,...” (destacamos) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011, undefined) Assim, 

os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar moralmente não encontram ressonância nos autos, 

sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido de condenação da 

parte ré a pagar reparação por danos morais. Sendo assim, DECIDO: 

Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos 

formulados pela autora, para DESCONSTITUIR a fatura emitida com 

referência ao mês de outubro/2017 no valor de R$ 160,00 (cento e 

sessenta reais) e o seu REFATURAMENTO para o valor de R$50,00 

(cinquenta reais) sendo esta a média de consumo da parte autora, via de 

consequência, julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar 

a parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010419-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” Oportuno 

mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a 

conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da 

controvérsia, bem como as razões determinantes da decisão, como limites 

ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer 

dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há 

que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O 

magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento 

(...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, julg. 17.05.1999). 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA, em que o autor objetiva o recebimento 

do débito representado pela Ordem de Serviço inclusa nos autos. DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Abstrai-se dos títulos que estes foram emitidos 

pelo requerente, em favor de terceiros estranho aos autos, não havendo 

assinatura da parte Requerida na referida OS. As provas que embasam a 

presente demanda estão com assinatura de terceiro, fato que configura a 

ilegitimidade passiva do requerente para efetuar o pagamento da dívida. 

Inexistindo qualquer assinatura ou ordem do Requerido para a prestação 

do referido serviço que embasa a pretensão de cobrança, não há que 

adimplir a quantia nela representada, vez que, entende-se que a pessoa 

não integrou a cadeia creditícia. Com efeito, tenho que a pretensão autoral 

não merece guarida, sendo imperioso a extinção do feito, ante a patente 

ilegitimidade do Requerido. “Ex positis”, com fulcro no artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO 

de MÉRITO, ante a ilegitimidade passiva do requerido. Sem condenação ao 

pagamento de custas/despesas processuais ou honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, não havendo demais requerimentos, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009842-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODOLFO DE PINHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. A 

controvérsia cinge-se quanto a regularidade no procedimento de apuração 

de fraude no desvio do borne resultando em aferição imprecisa no 

consumo de energia elétrica e na existência de danos morais. Em sua 

petição inicial a parte Requerente aduz desconhecer a alegada anomalia; 

por seu turno a parte Requerida trouxe aos autos TOI nº 624911 (id nº 

10666418) realizado em 25.05.2017 onde constatou-se a ausência de 

lacre na caixa de medição, bem como o desvio no borne do medidor. Por 

sua vez o Histórico de Contas (id nº 10666423) demonstra de forma 

inequívoca que, após a vistoria realizada pela parte Requerida em 

25.05.2017, houve considerável aumento no consumo da Unidade 

Consumidora de titularidade da parte Requerente. Insta frisar que não 

consta dos autos nenhum índicio de que a parte Requerente tenha 

passado a residir no imóvel em questão após o início da anomalia. Não 

havendo qualquer vício no procedimento de apuração da irregularidade, 

eis que acompanhado por testemunha presente no local, bem como 

oportunizado o contraditório e ampla defesa na seara administrativa, 

tem-se por devido o valor cobrado à título de recuperação de consumo. 

Neste sentido a mais atual jurisprudência da Turma Recursal tem 

entendido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO 

MEDIDOR - COMPROVADA - FATURA DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Comprovada 

a irregularidade em termo de ocorrência, que foi devidamente 

acompanhada pelo consumidor, é legítima a cobrança de fatura eventual. 

Hipótese em que não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação 

do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim 

na ligação dos cabos ao medidor. Para que seja imputada a 

responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: 

conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a 

prática de conduta ilícita por parte da requerida. Recurso conhecido e não 

provido. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

300408320178110002/2018, , Turma Recursal Única, Julgado em 

09/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018 - grifo nosso). O que não pode 

ocorrer é o corte de energia em razão do eventual inadimplemento dos 

valores apurados pela concessionária de energia por tratarem-se de 

débitos pretéritos. APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 9517476 

para impedir que a parte Requerida suspenda o fornecimento de energia 

elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de consumo de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte autora. Em virtude do 

exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005353-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO MACEDO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a AÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007159-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANASSES NASCIMENTO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ADRIANO VENDRUSCULO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. Narra o Reclamante que sofreu danos morais passíveis 

de indenização quando fora aluno do Reclamada no curso de Eletrotécnica 

da Escola SECITEC. Discorre que na qualidade de professor do curso, o 

Reclamado realizou comentários humilhantes e vexatórios na frente de 

outros colegas de classe. Requer-se então, a condenação do Reclamado 

em danos morais. O requerido por sua vez, apresenta sua versão dos 

fatos, afirmando que não ocorreram da maneira relatada e que não há 

danos morais a serem indenizados, pois não restaram configurados os 

requisitos autorizadores da responsabilidade civil, pugnando pela 

improcedência da ação. Inexistindo preliminares hasteadas ou qualquer 

questão pendente de apreciação, passo a espancar o mérito da demanda. 

Analisando os documentos aportados aos autos, verifico que a demanda 

não merece prosperar. A pretensão inicial é a de ver caracterizada 

situação de ofensa à honra, consubstanciada nas supostas insinuações e 

xingamentos ocorridos no ambiente acadêmico, enquanto o Autor era 

aluno do Réu. O que sustenta o demandante, portanto, é que, com base no 

disposto no art. 186 do Código Civil, caracterizada se encontra hipótese 

de ilicitude civil, por ação voluntária, capaz de violar direito de 

personalidade e de causar dano, ainda que exclusivamente moral. O que 

restou apurado pelo curso da instrução operada no feito, no entanto, são 

alegações por demais frágeis e incapazes de firmar um juízo de convicção 

seguro para aplicação dos aludidos danos morais. Apesar da intensa 

combatividade do douto causídico do demandante nos atos, verifica-se 

que não possibilita a formação de um juízo de certeza quanto ao conteúdo 

dos fatos relatados contra o Reclamante, bem como, a qual contexto 

estava inserido e o alcance pretendido por seu interlocutor. Com efeito, as 

condições fáticas - considerando a impossibilidade de contextualizar as 

conversas em referência, seus termos e intenções, inclusive pelas 

versões antagônicas apresentadas pelas partes -, impedem seja 

reconhecida ofensa superior ou extraordinária a direito de personalidade 

dos autores. Ademais, repiso, a situação vivenciada é difícil de ser 
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provada e valorada, pois, o ambiente acadêmico/estudantil proporciona 

situações e debates acalorados que muitas vezes podem de fato ofender 

uma ou outra parte envolvida, no entanto, a linha entre o mero 

aborrecimento e os danos morais é muito tênue e subjetiva. Penso que a 

necessidade da participação do Poder Judiciário na solução de problemas 

oriundos do sistema não contribui para a construção de pontes entre as 

diferentes posições dos atores (acadêmicos e professores) e nem 

favorece a maturidade no processo de mediação ante os conflitos 

próprios do sistema. O sistema perde a sua real autonomia. Entrementes, 

os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do 

dever de indenizar não encontram ressonância nos autos, sendo medida 

imperiosa o indeferimento do pedido inicial. Ex Positis, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007659-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL SENEDESI DE PAULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. A 

controvérsia cinge-se quanto a regularidade no procedimento de 

recuperação de consumo em decorrência de procedimento irregular no 

medidor resultando em aferição imprecisa no consumo de energia elétrica 

e na existência de danos morais. Em sede de contestação a parte 

Requerida trouxe aos autos Laudo do IPEM-MT (id nº 10679021) com a 

seguinte conclusão: “O medidor não está funcionando de acordo com o 

Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor 

encontra-se com a base violada”. Era ônus da parte Requerida demonstrar 

qual a correlação entre a base cerrada da tampa do medidor e o 

funcionamento de forma irregular; isto porque o laudo técnico supra em 

nenhum momento atribui, sobretudo à parte Requerente, intervenção 

humana a produzir a anomalia que ensejou no erro de aferição. Somente é 

lícita a cobrança do consumidor quando a concessionária demonstra que 

este foi o efetivo autor da irregularidade: 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) O art. 167, III da 

Resolução nº 414/2010 estabelece a responsabilidade do consumidor 

pelos danos causados “aos equipamentos de medição ou ao sistema 

elétrico da distribuidora”, desde que provada a culpa deste nos termos do 

parágrafo único do referido dispositivo. Neste ponto, sendo a parte 

Requerida proprietária dos medidores incumbe a esta providenciar a 

devida manutenção técnica. Impor ao consumidor o pagamento por 

recuperação de energia, nestes casos, seria transferir à parte 

Requerente os riscos da atividade econômica por aquela desempenhada. 

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 das alegada anomalia, estes deverão ser considerados como 

indevidos e inexistentes; sobretudo ante o fato de que o medidor é em 

área externa a residência 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, eis que não houve a suspensão do fornecimento de 

energia, nem a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA deferida no id 

nº 8274789 e DECLARAR a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO de R$ 11.035,21 

(onze mil e trinta e cinco reais e vinte e um 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013388-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO LUCIVANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo 

sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, 

sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” Oportuno mencionar que: “(...) A tutela jurisdicional deve ser 

prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a 

compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes da 

decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo 

com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, 

hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide. O magistrado tem o poder-dever de julgar 

antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a 

produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental 

acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e 

instruir seu entendimento (...)”. (STJ, REsp. 102.303/PE, Rel. Min. Vicente 

Leal, julg. 17.05.1999). Antes de qualquer outra digressão jurídica, 

ressalto que a lide versa sobre o cancelamento do voo e pedido de 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Com fulcro no princípio do livre 

convencimento do magistrado passo ao julgamento do feito. Insta 

consignar que é ponto INCONTROVERSO nos autos que o autor perdeu 

curso profissionalizante, por ocasião do cancelamento de um trecho de 

sua viagem, é incontroverso ainda que foi apresentado a opção de 
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realocação em outro voo e efetivado o reembolso da referida passagem. 

Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício 

regular do seu direito tendo em vista a equipe técnica responsável 

constatou falha mecânica que, se não resolvida em solo, colocaria o voo e 

a segurança do Autor em risco. Entrementes, em sede de contestação a 

Reclamada apresenta telas em que comprova o alegado. 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. Insta salientar ainda, que foi oferecido 

o transporte de ônibus de Sinop a Cuiabá onde poderia o Autor 

realocar-se em outro voo e, ocorrido o posterior reembolso das 

passagens. Extrai-se dos autos que a providência adotada pela reclamada 

é extremamente necessária para resguardar a segurança de seus 

passageiros, restando plausível o procedimento adotado. No julgamento de 

caso semelhante a jurisprudência assim se posicionou, consoante decisão 

que abaixo colaciono: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE 

AÉREO. ADIANTAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVIDA 

INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. 

REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. 

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO DESBORDA O MERO 

ABORRECIMENTO. 1. Ainda que se admita que os autores não tenham 

embarcado no voo originalmente contratado, em razão de falha da ré, não 

se pode deixar de considerar que os demandantes foram recolocados em 

outro voo, partindo três horas após o planejado. 2. Assim, tem-se que a 

companhia aérea demandada adotou providências no sentido de não 

causar maiores prejuízos aos passageiros, tendo o atraso na chegada ao 

destino pretendido sido inferior a quatro horas. Desse modo, não se 

verifica a ocorrência de dano moral indenizável, não tendo a situação 

passado de mero dissabor da vida cotidiana. Indenização a título de danos 

morais afastada. 3. Danos materiais comprovados. Como os autores 

tiveram que arcar com o pagamento do táxi entre os aeroportos, fazem jus 

à restituição do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71004042602 RS , Relator: Luís Francisco Franco, Data de 

Julgamento: 11/04/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 15/04/2013, undefined) Logo, entendo 

que o pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque 

os fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente. No julgamento de caso 

análogo a jurisprudência assim se posicionou, consoante decisões que 

abaixo colaciono: “(...)DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral 

deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo sofre lesão de 

cunho não patrimonial, ou seja, abalo psíquico em sua vida particular. No 

entanto, há situações que representam apenas dissabor do cotidiano, 

fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade e, nessas 

circunstâncias, não há que se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - 

AC: 749395 SC 2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de 

Julgamento: 07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Correia Pinto, undefined) Soma-se: “(...)MERO 

ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais 

estão relacionados apenas às situações de efetiva violação da dignidade 

da pessoa humana, sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente 

nos casos em que houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em 

razão da afronta aos direitos inerentes à personalidade é que se há de 

reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de relação de 

consumo,...” (destacamos) (TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/07/2011, undefined) É fato que, muitas vezes, estes acontecimentos 

são desagradáveis, causando desconforto e aborrecimento o que, por si 

só, não ensejam qualquer espécie de indenização (salvo por danos 

materiais, se for o caso), pois, imaginemos se, toda vez que fossemos 

vítimas de infortúnios episódios, pleitearíamos indenizações junto ao 

Judiciário! Causaríamos, assim, um verdadeiro caos, um abarrotamento 

desnecessário da Justiça com situações que facilmente seriam resolvidas 

pelo bom senso. Assim, os requisitos exigidos para a configuração da 

responsabilidade civil e do dever de indenizar não encontram ressonância 

nos autos, sendo medida imperiosa o indeferimento do pedido de 

condenação da parte ré a pagar reparação por danos morais. Sendo 

assim, DECIDO: Com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais, vez que os fatos 

versados nos autos, correspondem apenas a dissabor do cotidiano, fatos 

que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade e, nessas 

circunstâncias, não há que se falar em dano moral, sendo caracterizado o 

mero aborrecimento, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 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. Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o transito em julgado, 

e ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010216-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MAFALDA ELIAS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a regularidade no procedimento 

de averiguação do alegado desvio de energia no ramal de entrada que 

teria provocado aferição a menor, bem como a existência de danos 

morais. Ressai dos autos que a parte Requerida procedeu em 26.12.2016 

com inspeção na Unidade Consumidora de titularidade da parte 

Requerente, devidamente acompanhada por seu inquilino, resultando no 

TOI nº 527358 que implicou na apuração de um débito no valor de R$ 

3.947,35 (três mil e novecentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco 

centavos) a título de recuperação de consumo. Segundo apurado no TOI 

supra (id nº 10790110) a anomalia teria perdurado entre outubro/2015 e 

dezembro/2016. Contudo, os fatos apresentados na presente demanda 

não dão suporte ao TOI emitido pela parte Requerida. Nos ids nº 9666839 

e 9666845 a parte Requerente apresenta contrato de locação e distrato 

com o terceiro ENZO RANGEL DE MENDONÇA MEDEIROS, demonstrando 

que este passou a residir no imóvel em 01.10.2015 e 26.07.2017. No TOI 

(id nº 10790110) a parte Requerida aduz que a Unidade Consumidora em 

questão registrava consumo variando entre 94 e 343 kWh; contudo aduz 

que em virtude da anomalia verificada o consumo seria entre 535 e 591 

kWh; porém, no Histórico de Contas (id nº 9667649) trazido aos autos pela 

parte Requerente e emitido pela parte Requerida, demonstra que, após a 

verificação e presumível correção a anomalia em 26.12.2016, o consumo 

aferido oscilou entre 312 e 474. Portanto, um comparativo entre o 

consumo aferido durante o dito período de anomalia em contraposição com 

o consumo estipulado pela parte Requerida e com aquele obtido após a 

inspeção evidencia as incongruências dos valores apresentados pela 

parte Requerida, posto que o consumo anterior à inspeção e o consumo 

após a inspeção se assemelham mais do que com o consumo estimado. 

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 das alegadas fraudes, estes deverão ser considerados como 

indevidos e inexistentes. Uma vez que o débito discutidos nos autos é 

considerado indevido, posto que ausente a prova robusta de sua origem, 

a sua inserção em cadastro de inadimplentes deve ser tida por indevida e 

enseja a reparação moral pleiteada. É sabido que a condenação em dano 

moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 
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sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a Requerente é razoável 

de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Por fim, não mais ocorre 

relação de conexão destes autos com os autos nº 

1013000-32.2017.8.11.0015 eis que, em decorrência da ausência do autor 

naquele processo o mesmo foi extinto sem resolução do mérito ensejando 

a revogação da liminar concedida. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONFIRMAR 

a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 9906368; DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO de R$ 4.197,54 (quatro mil cento e noventa e 

sete reais e cinquenta e quatro centavos) e CONDENAR a parte Requerida 

a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013286-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ADEMEUS VARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEMOS OAB - RS46314 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. A 

controvérsia cinge-se quanto a regularidade no procedimento de 

recuperação de consumo em decorrência de irregularidade no medidor 

resultando em aferição imprecisa no consumo de energia elétrica e na 

existência de danos morais. Apesar dos argumentos da parte Requerida 

esta não trouxe aos autos prova hábil a comprovar suas alegações. 

Conforme carta enviada à parte Requerente afirmou que, após a inspeção, 

constatou que a unidade consumidora encontrava-se inclinada/deitada e 

que isto teria provocado uma aferição imprecisa no consumo. Todavia, era 

ônus desta demonstrar qual a correlação entre a inclinação do medidor e o 

funcionamento deste de forma irregular. Ademais, analisando detidamente 

o Histórico de Consumo anexado aos autos pela parte Requerida (id nº 

12199834) não se destaca significativasa alterações a corroborarem a 

tese defensiva de ocorrência de consumo não registrado. O TOI nº 

579408 foi realizado em 05.07.2017. Efetuando-se uma média aritmética do 

consumo entre os meses de agosto/2017 a fevereiro/2018, obtém um 

consumo de 754,85 kWh. Igualmente fazendo-se uma média aritmética 

entre o período anterior à vistoria, ou seja, dezembro/2016 a junho/2017 

obtém-se uma média de 707,57 kWh. Somente é lícita a cobrança 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 ampla defesa: 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) O art. 167, III da 

Resolução nº 414/2010 estabelece a responsabilidade do consumidor 

pelos danos causados “aos equipamentos de medição ou ao sistema 

elétrico da distribuidora”, desde que provada a culpa deste nos termos do 

parágrafo único do referido dispositivo. Neste ponto, sendo a parte 

Requerida proprietária dos medidores incumbe a esta providenciar a 

devida manutenção técnica. Impor ao consumidor o pagamento por 

recuperação de energia, nestes casos, seria transferir à parte 

Requerente os riscos da atividade econômica por aquela desempenhada. 

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 das alegada anomalia, estes deverão ser considerados como 

indevidos e inexistentes; sobretudo ante o fato de que o medidor é em 

área externa a residência 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 fáica exposta nos autos não se evidenciou 

eventual suspensão no fornecimento do serviço em virtude dos valores 

ora contestados, eis que não houve a suspensão do fornecimento de 

energia, nem a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA deferida no id 

nº 11142743 e DECLARAR a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO de R$ 1.313,08 

(um mil trezentos e treze reais e oito 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.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012518-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. A 

controvérsia cinge-se quanto a regularidade no procedimento de 

recuperação de consumo em decorrência de desvio no ramal de entrada 

no medidor resultando em aferição imprecisa no consumo de energia 

elétrica e na existência de danos morais. Em sua petição inicial a parte 

Requerente nega qualquer intervenção no medidor e afirma que o 

consumo a menor no período em questão – maio/2017 a julho/2017 – se 

deu em virtude de que este estava em viagem. Apesar dos argumentos da 

parte Requerida esta não trouxe aos autos prova hábil a comprovar suas 

alegações. Conforme carta enviada à parte Requerente afirmou que, após 

a inspeção, constatou que na unidade consumidora havia um desvio no 

ramal de entrada e que isto teria provocado uma aferição imprecisa no 

consumo. Uma vez que houve a substituição do medidor de energia 

elétrica, deveria ter a parte Requerida procedido com sua remessa ao 

órgão respectivo para a elaboração do competente laudo técnico. 

Ademais, analisando detidamente o Histórico de Consumo anexado aos 

autos pela parte Requerida (id nº 11921708) não se destaca significativa 

alteração a corroborarem a tese defensiva de ocorrência de consumo não 

registrado. O TOI nº 619421 foi realizado em 08.08.2017 e abrange 

período entre maio e julho/2017 resultando num consumo médio de 240 

kWh. No trimestre subsequente à inspeção – agosto a outubro/2017 houve 

um consumo médio de 268 kWh. Logo não há diferença significativa a 

respaldar a tese defensiva de ocorrência de fraude. Somente é lícita a 

cobrança do consumidor quando a concessionária demonstra que este foi 

o efetivo autor da irregularidade: 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) O art. 167, III da 

Resolução nº 414/2010 estabelece a responsabilidade do consumidor 

pelos danos causados “aos equipamentos de medição ou ao sistema 

elétrico da distribuidora”, desde que provada a culpa deste nos termos do 

parágrafo único do referido dispositivo. Neste ponto, sendo a parte 

Requerida proprietária dos medidores incumbe a esta providenciar a 

devida manutenção técnica. Impor ao consumidor o pagamento por 

recuperação de energia, nestes casos, seria transferir à parte 

Requerente os riscos da atividade econômica por aquela desempenhada. 

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 das alegada anomalia, estes deverão ser considerados como 

indevidos e inexistentes; sobretudo ante o fato de que o medidor é em 

área externa a residência 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 fáica exposta nos autos não se evidenciou 

eventual suspensão no fornecimento do serviço em virtude dos valores 

ora contestados, eis que não houve a suspensão do fornecimento de 

energia, nem a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA deferida no id 

nº 10886122 e DECLARAR a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO de R$ 1.261,82 (mil 

duzentos e sessenta e um reais e oitenta e dois 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012812-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SLAVIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. A 

controvérsia cinge-se quanto a regularidade no procedimento de 

recuperação de consumo em decorrência de desvio no ramal de entrada 

no medidor resultando em aferição imprecisa no consumo de energia 

elétrica e na existência de danos morais. Em sede de contestação a parte 

Requerida trouxe aos autos Laudo do IPEM-MT (id nº 12014290) com a 

seguinte conclusão: “O medidor não está funcionando de acordo com o 

Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor 

encontra-se com um furo na base”. Era ônus da parte Requerida 

demonstrar qual a correlação entre o furo na base do medidor e a alegada 

irregularidade na aferição do consumo; isto é, não há demonstração de 

que tenha o furo tenha servido de acesso para qualquer adulteração no 

medidor. Ademais, o laudo técnico supra em nenhum momento atribui, 

sobretudo à parte Requerente, intervenção humana a produzir a anomalia 

que ensejou no erro de aferição. Somente é lícita a cobrança 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 ampla defesa: 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, 
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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) O art. 167, III da 

Resolução nº 414/2010 estabelece a responsabilidade do consumidor 

pelos danos causados “aos equipamentos de medição ou ao sistema 

elétrico da distribuidora”, desde que provada a culpa deste nos termos do 

parágrafo único do referido dispositivo. Neste ponto, sendo a parte 

Requerida proprietária dos medidores incumbe a esta providenciar a 

devida manutenção técnica. Impor ao consumidor o pagamento por 

recuperação de energia, nestes casos, seria transferir à parte 

Requerente os riscos da atividade econômica por aquela desempenhada. 

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 das alegada anomalia, estes deverão ser considerados como 

indevidos e inexistentes; sobretudo ante o fato de que o medidor é em 

área externa a residência 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 fáica exposta nos autos não se evidenciou 

eventual suspensão no fornecimento do serviço em virtude dos valores 

ora contestados, eis que não houve a suspensão do fornecimento de 

energia, nem a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA deferida no id 

nº 10758534 e DECLARAR a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO de R$ 5.762,34 

(cinco mil e setecentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013410-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALAN SILVA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

objetivando o recebimento do débito representado comprovantes de 

compra e venda inclusos nos autos. Ao final, requer a condenação do 

demandado ao pagamento do montante, mais juros e correção monetária 

desde a data do vencimento até a data do seu efetivo pagamento. 

Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de devidamente citado, 

a parte reclamada não compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que 

importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 

Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 

9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados 

aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. Em 

relação a juros e correção monetária, deve ser aplicado entendimento 

pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Caso a demanda trate de 

responsabilidade civil contratual em que haja danos materiais ou morais, 

os juros de mora legais de 1% ao mês são devidos desde a constituição 

em mora da parte devedora, conforme dispõe o art. 397, parágrafo único 

c.c. art. 406, ambos do Código Civil. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUROS 

MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES. I - Trata-se de ação de 

cobrança por meio da qual a ora agravante obteve a condenação do 

município réu no pagamento do valor integral do contrato celebrado entre 

as partes para a execução de assessoria técnica da complementação da 

infra e meso-estrutura para a construção da ponte da Barra do Sul. II - 

Nos termos de vários precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de 

Justiça, "O termo inicial da incidência dos juros moratórios, em se tratando 

de responsabilidade civil contratual, é a data da citação" (REsp nº 

710.385/RJ, Rel. p/ acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 

14.12.2006). III - Agravo improvido.” (AgRg no REsp 1096284 / SC, 

Relator(a) Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, Data do 

Julgamento 14/04/2009, Data da Publicação/Fonte DJe 22/04/2009 – Grifo 

nosso) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME 

DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE 

CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O 

Tribunal local assevera a legitimidade passiva, bem como a 

responsabilidade da ora agravante, aplicando, in casu, a teoria da 

aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações 

negociais. Assim, para rever as conclusões do acórdão recorrido 

revela-se imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios 

dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte . 2. Assente a 

orientação emanada desta Corte no sentido de que, tratando-se de 

responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a contar da 

citação. Precedentes. 3. Malgrado a tese de dissídio jurisprudencial, para a 

apreciação do recurso especial, no particular, impõe-se que teses 

jurídicas antagônicas tenham incidência em situações concretas de 

absoluta similitude fática, evidenciada mediante o cotejo analítico 

estabelecido entre o aresto recorrido e o paradigma indicado, 

circunstância não verificada na espécie. 4. Agravo regimental 

desprovido.” (AgRg nos EDcl no Ag 665632 / MG, Relator(a) Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 

18/11/2008, Data da Publicação/Fonte DJe 01/12/2008 – grifo nosso). À 

vista de tais fatos, a procedência do pedido é medida imperiosa. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 20 da Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTE 
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O PEDIDO contido na inicial, condenando a parte requerida à pagar a parte 

autora a quantia de R$ 1.178,67 (mil cento e setenta e oito reais e 

sessenta e sete centavos), sendo este o valor dos comprovantes de 

compra e venda que embasam a presente demanda, 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 a 

parte reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 

face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009566-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE LURDES LOPES CARDOSO SPIES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE DE FATIMA PEREIRA OAB - MT22609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a parte 

Requerente ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenização por 

danos materiais e morais, alegando que contratou os serviços de telefonia 

móvel da Reclamada, no entanto, ocorreu uma mudança de plano em valor 

superior. Aduz que a Requerida alegava ter mudado seu plano para um de 

valor superior com mais benefícios contudo recebeu faturas superiores ao 

alegado e teve os seus serviços suspensos. Pugna então pela Restituição 

dos valores cobrados indevidamente e, ainda, indenização por danos 

morais, em razão do descaso da Reclamada além de indenização por 

perdas e danos. Consoante já anotada, cabe apenas salientar a plena 

aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º; artigo 6º, VI e artigo 29, todos do CDC, e 

ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Assim, para 

configurar a responsabilidade civil da requerida, responsabilidade essa 

que é objetiva ou sem culpa, mister se faz a observância de certos 

requisitos. Portanto, antes mesmo de descer às minúcias do caso 

concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por 

dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a 

existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a existência de 

um dano causado a outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse 

dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, quanto ao requisito culpa, 

no caso dos autos, sua análise é prescindível já que se está tratando de 

“responsabilidade objetiva”, bastando a prova do evento danoso e o nexo 

causal para que se afigure o dever de indenizar, conforme orientação de 

SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou 

dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde 

que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima 

e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido 

ou não culposamente”.[1] (negritou-se) Da análise dos autos, verifico que 

o Autor entabulou contrato de serviços de telefonia móvel com a 

Reclamada. Ocorre que segundo o mesmo, ocorreu a troca de seu plano 

por um com valor superior, motivo pelo qual busca a restituição dos 

valores pagos. Pois bem. Analisando os fatos apresentados, tenho que 

assiste razão em parte ao peticionário. Atualmente a gama de opções e a 

competitividade acirrada no mercado de telefonia móvel não justificam o 

consumidor continuar refém de um serviço que não funciona junto a uma 

determinada operadora. Nesse sentido, reporto-me a portabilidade 

numérica, que permite ao consumidor trocar de operadora sem necessitar 

substituir seu número antigo, o que evita uma série de intempéries que 

poderiam justificar a vinculação a uma prestadora de serviço. Assim, 

tenho que o Autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, 

nos termos do art. 373, I, do CPC. Ademais, a falha na prestação do 

serviço de telefonia ou insatisfação do consumidor, não é capaz de gerar 

o dever indenizatório, ao passo que este pode optar livremente por outra 

operadora. Nesta esteira, tenho que o fato relatado não causa direito à 

restituição dos valores nem repetição do indébito visto que diante da falha 

na prestação de serviços a Requerente poderia escolher outra dentre as 

diversas operadoras do mercado. Entretanto, quando aos alegados danos 

morais, verifico que de maneira indevida a Requerida suspendeu a linha 

telefônica da reclamada, causando-lhe uma série de transtornos e 

frustação diante da má prestação de serviço. Frise-se, ainda, que não 

merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva comprovação 

dos prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, valiosas a 

considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 

especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 

331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano 

moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ.

(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 
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atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.” Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), se não consegue reverter à situação da 

parte autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. Quanto aos lucros cessantes tenho que 

não assiste razão ao Autor tendo em vista não ter sido efetivamente 

comprado nos autos. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os 

pedidos inicial, para CONDENAR a Requerida ao pagamento a título de 

DANOS MORAIS a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação 

desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código 

Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), a 

partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 

398 do Código Civil), declaro o processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] (“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª 

Edição, São Paulo, 2002, p. 10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012984-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012972-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 
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torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS c/c ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, em que a autora insurge-se quanto a negativação mantida pela 

requerida em seu nome, discorrendo que desconhece os débitos 

apontados. A Reclamada não apresentou DEFESA. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 
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dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia cinge-se quanto a inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes por débito que afirma ser 

indevido, posto que não celebrou contrato com a parte Requerida. Não 

prospera a PRELIMINAR de FALTA de INTERESSE DE AGIR na medida em 

que a parte Requerida formula tese oposta à da parte Requerente já resta 

demonstrado o interesse de agir desta, motivo pelo qual a REJEITO. E por 

não vislumbrar questões de nulidades passo a análise do mérito. Cabe 

destacar que à presente lide aplica-se o microssistema dos Código de 

Defesa do Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as 

partes. A controvérsia da presente demanda reside na origem do débito 

que ensejou a negativação, visto que a parte Requerente nega a 

celebração de contrato. Neste cenário, em observância aos arts. 6º, VIII, 

CDC e 373,II, CPC, o ônus de demonstrar a relação jurídica e a origem do 

débito incumbia à parte Requerida que não se desincumbiu de seu ônus 

probatório. Em sua defesa, a parte Requerida apesar de sustentar tese 

jurídica contrária, não trouxe aos autos nenhum contrato de abertura de 

conta ou solicitação de cartão de crédito; em suma, não há nos autos 

qualquer indício probatório mínimo da existência de contratação entre as 

partes. Ao contrário limitou-se a juntar aos autos Sumário Executivo (id nº 

12042424) unilateralmente produzido e sem conter qualquer assinatura 

atribuída à parte Requerente ou mesmo cópia de seu documento pessoal. 

No mesmo sentido, as faturas trazidas aos autos (id nº 12042438) 

revelam a existência de tão somente uma compra realizada na Rio Móveis 

e dividida em 10 parcelas. Conduta que não se coaduna com a alegada 

utilização regular dos serviços. Visando corroborar suas alegações a 

parte Requerida deveria trazer aos autos cópia dos documentos pessoais 

da parte Requerente, obtidos no momento da celebração do aludido 

contrato ou ainda cópia da gravação, se for o caso; ainda, poderia instruir 

sua demanda, na ausência dos documentos supra, com informações 

obtidas junto à Rio Móveis, local onde o cartão foi utilizado. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do débito 

discutido nestes autos, DETERMINAR SUA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES e CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam com a 

exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão 

somente pelo débito de discutido nos presentes autos. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.
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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. Sustenta a parte 

reclamante, em resumo, que não recebeu a cobertura da garantia por 

defeito manifestado no celular adquirido na loja ré após três meses de 

uso, requerendo a respectiva indenização por danos materiais e morais. 

Por sua vez, a reclamada suscitou questão preliminar e, no mérito, pugna 

pela improcedência da ação. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela Reclamada, em razão da solidariedade entre a cadeira de 

fornecedores determinada pela legislação consumerista. Conforme 

inteligência do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a 

Reclamante a condenação da Reclamada ao ressarcimento da quantia 
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paga, em decorrência de vício do produto adquirido, tanto a empresa 

vendedora (fornecedora do produto) quanto fabricante do produto são 

partes legítimas para figurar no polo passivo da ação, pelo fato de 

responderem solidariamente pelos vícios detectados nos produtos e 

serviços colocados no mercado de consumo. Deste modo, o consumidor 

lesado pode propor uma ação contra todos os envolvidos na cadeia 

negocial ou apenas um deles. Neste sentido, pronuncia-se a 

jurisprudência: Ementa: AÇÃO DE REPARAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. 

APARELHO CELULAR. DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AFASTADA. 1. Ilegitimidade passiva do estabelecimento 

comercial afastada. Solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de 

fornecedores. 2. O autor adquiriu um aparelho celular que apresentou 

problemas e foi encaminhado à assistência técnica para conserto, durante 

o prazo de garantia estendida. No momento da entrega do bem, restou 

informado que as peças defeituosas não estavam mais disponíveis no 

mercado, bem como não havia previsão de fornecimento. A recorrente 

negou-se a devolver o valor pago pelo bem, tampouco procedeu à 

substituição das peças. Passados vários meses, a situação não foi 

resolvida. Desatendimento do art. 18, do CDC. 3. Danos morais 

caracterizados. Situação que ultrapassa a seara do mero aborrecimento, 

configurando efetiva lesão à personalidade. 4. "Quantum" indenizatório 

mantido, a título de dano moral. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71002499432, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 15/12/2010). Ademais, a ilegitimidade da 

parte deve ser analisada à luz do que a parte afirmou, independente de, 

no mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. Superada a 

questão preliminar, passo a julgar o mérito. Sustenta a autora que durante 

o período de garantia seu aparelho celular apresentou defeito razão pela 

qual se dirigiu à assistência técnica autorizada a qual informou que o 

aparelho foi excluído da garantia por violação anterior do aparelho celular 

por assistência técnica não autorizada. Informa que não concorda com o 

laudo da assistência, sendo que a impossibilidade de utilização do 

aparelho gerou aborrecimentos e indiscutíveis transtornos. Em que pese a 

irresignação da requerente, colhe-se do relatório técnico por ela mesma 

trazido ao feito que houve reparo anterior no celular por assistência 

técnica não autorizada, qual seja, “Top Cell”, tal fato restou claro com as 

fotos juntadas na petição inicial com o selo da loja e marcas de cola no 

“display” do aparelho. Extrai-se do termo de garantia que esta seria 

excluída na hipótese de conserto realizado por oficina que não fosse da 

Samsung (id. 8082785, p.6). Tal hipótese configura culpa exclusiva do 

consumidor para a ocorrência do defeito e afasta a garantia. Como se vê, 

o feito foi instruído com provas hábeis à demonstração de que o 

consumidor deu razão à perda da garantia. No mesmo sentido, a 

jurisprudência: Prestação de serviços. Indenização por danos materiais. 

Ação julgada improcedente. Contratação dos serviços da ré para conserto 

e substituição de peças de um aparelho compressor utilizado na 

fabricação de gelo. Alegação de má execução dos serviços. Perda da 

garantia em virtude da violação da peça consertada sem a presença dos 

técnicos da empresa contratada. Elementos constantes nos autos que 

corroboram tal fato. Autora que não se desincumbe do ônus de 

demonstrar os fatos constitutivos do seu pedido. Recurso improvido. Não 

havendo demonstração da alegada má execução dos serviços prestados 

pela ré e, constatada a perda da garantia dos serviços e das peças 

substituídas, em razão da abertura do aparelho compressor por outro 

técnico, sem a presença dos técnicos da empresa inicialmente contratada, 

a improcedência da ação era de rigor. (TJSP; Apelação 

0009654-03.2010.8.26.0344; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 

32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2ª. Vara Cível; Data do 

Julgamento: 04/04/2013; Data de Registro: 04/04/2013) A culpa exclusiva 

do consumidor rompe com o nexo causal e leva, inexoravelmente, à 

exclusão de responsabilidade do fornecedor, nesta linha o inciso IIII, §3º, 

do art. 12 do CDC dispõe o seguinte: "§ 3º O fabricante, o construtor, o 

produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: III - a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". Nessa esteira, configurada 

culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade 

do fornecedor, ou seja, em razão do tipo de danos físicos, restou 

comprovada uma das excludentes de responsabilidade objetiva do 

fornecedor, de modo a afastar a hipótese de vício e, consequentemente, 

elidir a responsabilidade do fornecedor. Posto isso, revogo a tutela de 

urgência anteriormente deferida e 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. Por fim, arbitro honorários advocatícios ao patrono da autora 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). 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012379-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PUNTEL DECORACAO DE FESTAS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MENDES CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da presente demanda cinge-se quanto ao 

inadimplemento da parte Requerida e aplicação de multa contratual 

estabelecida em 50% sobre o valor do contrato. Ressai dos autos que as 

partes entabularam contrato de prestação de serviços (id nº 10546006), 

no qual a parte Requerente prestaria o serviço de decoração do evento 

realizado em 10.10.2015 e, em contraprestação a parte Requerida 

efetuaria o pagamento da importância total de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Tem-se por incontroverso que a parte Requerida encontra-se inadimplente 

no valor de R$ 1.217,00 (um mil e duzentos e dezessete reais). Não 

havendo arguição de preliminares e nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Ante a aplicação das normas do 

Código de Defesa do Consumidor a cláusula nona deve ser revista eis que 

revela-se abusiva ao estipular multa em patamar de 50% (cinquenta 

porcento) sobre o valor do contrato. A multa contratual tem a função 

punitiva sobre aquele que descumpre o pactuado, tal como ocorre no 

presente caso. Isto porque a parte Requerida obrigou-se a efetuar o 

pagamento de valor e em datas especificados no contrato; porém, não 

ocorrendo o adimplemento no tempo e no valor devidos, incorreu a parte 

Requerida em descumprimento do contrato. Se por um lado a multa 

contratual visa punir o contratualmente inadimplente, por outro lado este 

não pode servir como forma de enriquecimento ilícito; porém igualmente 

não pode servir de estimulo à inadimplência, tal como almeja a parte 

Requerida em fixar a multa contratual no patamar de 2% sobre o valor 

inadimplente; posto que tal patamar iria retirar toda e qualquer força 

coercitiva da cláusula que dispõe sobre a multa contratual, ao torna-la 

ineficaz. Ao se estipular a multa contratual deve-se fixar em parâmetros 

que não importem no enriquecimento ilícito de quaisquer das partes 

envolvidas; mas mantendo seu caráter cogente. E, amparado em tais 

preceitos, com fulcro no art. 51, CDC, fixo a multa contratual em 10% (dez 

porcento) sobre o valor do contrato o quer perfaz a importância líquida de 

R$ 300,00 (trezentos reais). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a Parte 

Requerida a pagar a importância total de R$ 1.517,00 (um mil e quinhentos 

e dezessete reais) devidamente corrigido pelo INPC e com a incidência de 

juros legais, ambos a partir da data do vencimento, 06.10.2015 e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007928-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ISAEL SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACG ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA FLORES OAB - RJ114051 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e Decido. A autora ajuizou esta reclamação em 

desfavor da ré alegando que foi vítima de emissão de boleto falso, 

pleiteando indenização de danos materiais e morais. Da análise dos autos, 

de rigor reconhecer a ilegitimidade passiva da reclamada para figurar no 

polo passivo, visto que a suposta emissão de boleto fraudulento ocorreu 

no ato de compra no site do “WWW.EXTRA.COM.BR”, não havendo provas 

de que a ré foi a causadora ou logrou participação na fraude, impondo-se 

a extinção do processo sem julgamento do mérito. No mesmo sentido, a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM 

CAIXA ELETRÔNICO. POSSÍVEL FRAUDE NO BOLETO. 

RESPONSABILIDADE DO BANCO EMISSOR DO BOLETO. DANOS MORAIS 

E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. Na ocorrência 

de fraude em boleto bancário a responsabilidade é do banco emissor do 

boleto e não da instituição financeira onde ele foi quitado. 

Responsabilidade que não pode ser imputada à instituição financeira 

recorrente, onde o consumidor mantém conta bancária e realizou o 

pagamento via caixa eletrônico. Danos materiais e morais não 

configurados. Recurso provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

1111620148110009/2016, Turma Recursal Única, Julgado e publicado no 

DJR em 15.04.2016). Posto isso, diante da ilegitimidade ativa da 

requerente, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, o 

que faço na forma do artigo 485, inciso, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 

e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008313-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE ANHAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a regularidade na 

aplicação da multa de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais) em 

decorrência de alegada fraude no hidrômetro instalado na residência da 

parte Requerente. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Em que 

pese os argumentos expostos pela parte Requerida, observa-se que o 

conjunto probatório por ela trazido aos autos, além de contraditório, ainda 

não comprova a dita fraude. Inicialmente esta colaciona no corpo de sua 

defesa histórico de consumo do qual não é possível precisar se trata-se 

do hidrômetro da parte Requerente; ademais, ainda deixa de juntar aos 

autos cópia integral do Termo de Ocorrência de Irregularidade (id nº 

8798480) no qual pode-se constatar que teria ocorrido o registro 

fotográfico da arguida fraude. Ainda, apresenta, no corpo de sua defesa, 

Ordem de Serviço nº 2017/19322 na qual consta a seguinte descrição: 

8003 – Vistoria de Irregularidade – Cortada com consumo; em síntese, por 

tal prova produzida, presume-se que teria ocorrido uma suspensão no 

fornecimento de água do imóvel da parte Requerente, porém os fiscais 

registraram uma religação clandestina. Porém, além de não haver 

quaisquer evidências a amparar o documento apresentado supra, 

igualmente não há qualquer evidência a amparar que tenha ocorrido a 

suspensão no fornecimento de água. Em se tratando de uma relação de 

consumo, as sanções pecuniárias aplicadas em decorrência de vistorias 

imputando fraude perpetradas pelo consumidor impõe, não apenas o 

respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, mas também a 

robusta prova documental e pericial da ocorrência da alegada fraude. 

Nenhum dos requisitos supra foi observado pela parte Requerida nestes 

autos; motivo pelo qual, nos termos do art. 42, parágrafo único, CDC a 

cobrança do valor de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais) é indevida e 

sem qualquer escusa plausível, ensejando a sua repetição em dobro. De 

outro norte, não se vislumbra a ocorrência de danos morais. Ainda que em 

se tratando de relação de consumo, o dano moral, neste caso, não se 

opera in re ipsa; incumbia à parte Requerente demonstrar qual situação 

vexatória que hábil a ensejar o dano moral. Aduziu que ante a aplicação 

da multa supra passou por dificuldades financeiras, todavia não trouxe 

aos autos documentos hábeis a corroborarem tais declarações. Em suma, 

não houve demonstrações de que as parcelas mensais de R$ 100,00 

(cem reais), após o parcelamento da multa, influíram negativamente sobre 

seu orçamento familiar. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a Parte 

Requerida a restituir em dobro a importância de R$ 318,00 (trezentos e 

dezoito reais), devidamente corrigida pelo INPC a partir 21.07.2017 e 

incidência de juros legais de 1% ao mês a partir da data da citação e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013198-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO WELINGTON DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/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. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. A parte 

Requerida aduziu regularidade na contratação e alega ainda, que os 

valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Requer a extinção do feito 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide, 

com fulcro no art. 355, I, NCPC. É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto à exordial consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a parte Requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da 

inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. 

Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não exime a parte Requerida 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. Destaca-se que, conforme entendimento recente da Turma 

Recursal do E. TJMT, os print screen ou telas sistêmicas, configuram 

prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no 

caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos 
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probantes a corroborarem sua validade. RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – 

PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial 

Cível 185238120178110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). Nesse viés, era 

ônus da parte Requerida trazer aos autos cópia do contrato pactuado 

entre as partes, ou outra prova idônea a corroborar a existência do 

vínculo jurídico alegado, tal como gravação em áudio do momento da 

celebração. Ausente tais provas, deve ser reconhecida como indevida a 

manutenção do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, 

devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. E trata-se de ponto pacífico em nossa jurisprudência e 

doutrina pátria o dano moral in re ipsa pela negativação indevida. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO 

MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - grifo nosso). No tocante ao valor da condenação por dano 

moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério 

matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a 

paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar 

ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um 

efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no 

futuro. Compulsando o extrato de negativações (id nº 10942676) 

verifica-se que a parte Requerida inseriu o nome da parte Requerente por 

quatro vezes em cadastro de inadimplentes. Para cada uma destas 

negativações houve o a ajuizamento de uma demanda. O presente feito, 

1013198-69.2017.8.11.0015, cuida da inscrição no valor de R$ 105,95 

(cento e cinco reais e noventa e cinco centavos). O débito de R$ 196,47 

(cento e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos) foi objeto dos 

autos 1013210-83.2017.8.11.0015, no qual houve a condenação em R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O débito de R$ 135,14 

(cento e trinta e cinco reais e catorze centavos) foi objeto dos autos 

1013136-29.2017.8.11.0015, no qual ensejou apenas a exclusão da 

inscrição. Por fim, o débito de R$ 224,12 (duzentos e vinte e quatro reais e 

doze centavos) foi objeto dos autos 1013011-61.2017.8.11.0015, extinto 

por ausência da parte Requerente à audiência de conciliação Referidos 

autos não podem ser reunidos pelo instituto da conexão ante a prolação 

de sentenças individuas; todavia, considerando os valores já condenados, 

bem como a ausência de discussão judicial quanto ao débito de R$ 224,12, 

o valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante, devendo 

todavia, considerar-se a existência de inscrição posterior em seu nome, 

há a atenuação do abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 

385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

[…] Outrossim, a existência de outros apontamentos negativos em nome 

do consumidor não tem o condão de afastar o direito à indenização por 

dano moral, repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. 

[…](TJRS, Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 1.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao 

“status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor 

sofrida. “Ex Positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu 

azo à negativação efetivada em nome da autora, bem como, para 

CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da 

presente data (Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004305-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TOSHIAKI HIROOKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO)

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. O presente feito 

trata de pedido de rescisão contratual c/c pedido de restituição do valor 

pago de $28.376,56 (vinte e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e 

cinquenta e seis centavos), com o abatimento de 10% no valor da 

indenização cabível à ré. Sabe-se que nas práticas comerciais e nos 

contratos, deve haver a harmonia das relações de consumo, que também 

é um princípio básico, onde sempre deve ser buscado o Equilíbrio 

Contratual e os Fins Sociais dos Contratos, como bem demonstram as 

disposições do art. 39, incisos V, X e art. 51, incisos IV, XV, XXIII, e 

parágrafo 1º, incisos I, II e III. Verifica-se que a rescisão do contrato se 

deu por vontade exclusiva do consumidor. No que tange à retenção de 

valores (multa contratual), que responde a um justo ressarcimento pelo 

custo administrativo que fora suportado pela parte ré, sabe-se que é 

devida, sobretudo nas hipóteses em que o desfazimento do negócio se 

deu ainda no início, permitindo-se a revenda do bem, sem dificuldades. 

Ademais, quanto à limitação da cláusula penal de retenção dos valores 

pagos pelo demandante, a jurisprudência do STJ entende ser lícito ao 

promitente vendedor reter entre 10% e 25%. Relaciono, nesse sentido, 

precedentes do STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO 

AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. 

SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 

RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. 

INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A 

CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, 

OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura o cerceamento de defesa o 
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julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal 

quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente 

instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do 

acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto 

fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Não possui 

interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 

3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e 

venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a 

retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. 

Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a 

reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual 

correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. 

Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá 

reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de 

sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior 

Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta 

violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de 

prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (REsp 1364510/SP, 

Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, 

DJe 14/12/2015); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 

DESFAZIMENTO. 1. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 273 DO CPC/1973. 

REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 

2. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. CDC. SÚMULA 543/STJ. 

3. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 

REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 7 

E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual concluiu, com 

base nos elementos de prova dos autos, pela possibilidade de concessão 

da antecipação da tutela requerida, ante a presença de demonstração do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. No caso, rever tal entendimento 

demanda reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice das 

Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no 

sentido da possibilidade da devolução de todas as parcelas pagas, desde 

que a vendedora seja responsável pela rescisão do contrato. Esse 

entendimento foi consolidado na Súmula 543 do STJ. 3. O percentual de 

retenção estabelecido pelo acórdão recorrido em 20% dos valores pagos, 

não destoa da atual jurisprudência desta Corte que, em caso de resolução 

do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, 

entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos, 

sendo que a fixação desse percentual foi analisada de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, não sendo viável a sua revisão nesta 

instância extraordinária, sob pena de afronta à Súmula 7/STJ. 4. Agravo 

interno improvido. (AgInt no AREsp 952.241/SP, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 

29/11/2016); Logo, entendo que a aplicação de multa ou de cobranças 

adicionais para a rescisão do contrato em valor superior a 10% do valor 

pago, se apresenta desproporcional. Assim, nesses casos, a pena por 

rescisão unilateral do comprador em contrato de compra e venda de 

imóvel, não pode superar 10% do montante pago, sob pena de se 

caracterizar ofensa ao princípio do equilíbrio pactual, que deve vigorar nos 

contratos consumeristas, nos termos do art. 51, IV, do CDC. Quanto à 

atualização dos valores a serem restituídos, os valores sejam atualizados 

pelo IGP-M, a contar do distrato. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para: a) DETERMINAR a rescisão do contrato objeto da 

ação e a respectiva devolução do bem imóvel; e, b) CONDENAR a ré na 

obrigação de restituir a quantia R$ 19.853,20 (dezenove mil e oitocentos e 

cinquenta e três reais e vinte centavos), sendo devida a correção 

monetária pelo IGP-M a partir da rescisão e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação. Por consequência, julgo extinto o processo com 

julgamento do mérito com fulcro no artigo 487, I do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005902-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

PABLINE SOUZA SILVESTRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (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. Tratam-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por 

ALEXANDRO FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO e PABLINE SOUZA 

SILVESTRE em face de JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI. Em síntese 

aduzem as partes Embargantes EXCESSO DE EXECUÇÃO ao 

questionarem o valor cobrado a título de aluguel, bem como aduzem 

ausência de comprovação das despesas cobradas à título de manutenção 

do imóvel e dos honorários advocatícios. Por seu turno a parte Embarga 

pugna pelo não conhecimento dos Embargos em decorrência do disposto 

no art. 525, §5º, CPC e quanto aos honorários advocatícios afirma 

tratarem-se de honorários contratuais que não se confundem com os 

sucumbenciais. Após detida análise dos Embargos opostos no id nº 

9939147, verifica-se que assiste parcial razão à parte Embargada. 

Denota-se que as partes Embargantes, apesar de reunirem sob um mesmo 

tópico – Do Excesso de Execução – aduzem duas teses distintas. 

Primeiramente, discorda dos valores cobrados a título de aluguel referente 

aos meses de dezembro/2016 a maio/2016. Em segundo lugar, aduzem 

ausência de provas quantos aos gastos. Dispõe o art. 525, §5º, CPC: Art. 

525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. […] § 5º Na hipótese do § 4º, não 

apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a 

impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o 

seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será 

processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de 

execução. Desta forma sendo a intenção das partes Embargantes a 

discussão quanto aos valores devidos a título de alugueis, era seu dever 

trazer aos autos memória de cálculo com os valores que reputava 

corretos. Motivo pelo qual REJEITO LIMINARMENTE os EMBARGOS no que 

tange ao alegado Excesso de Execução dos alugueis. Por outro norte, os 

argumentos quanto a ausência de provas revelam-se autônomos dos 

argumentos supra, isto porque, em se tratando de relação jurídica, 

incumbe ao autor, ora parte Embargada, a prova dos fatos constitutivos de 

seu direito conforme art. 373, I, CPC. As despesas com a manutenção do 

imóvel encontra-se regularmente comprovadas no id nº 6851821, eis que 

aportaram aos autos comprovantes de pagamento de tributos relativos ao 

imóvel e recibos de serviços prestados. Por fim, no que tange ao pleito de 

condenação em honorários advocatícios contratuais estes não comportam 

acolhimento. Em sede de primeira instância dos Juizados Especiais não há 

recolhimento de custas processuais ou condenação em honorários 

advocatícios sucumbenciais e ainda dispensada a assistência jurídica às 

causas até 20 (vinte) salários-mínimos. Hipótese que se amolda ao 

presente caso concreto. Desta forma, a contratação de profissional para 

representar-lhe decorreu de mera liberalidade da parte Embargada; 

prejuízo material a que não deu casa. E neste sentido já entendeu a Turma 

Recursal do E. TJMT: RECURSO INOMINADO. REQUERENTE QUE TEVE O 

CARRO PROPOSITALMENTE DANIFICADO PELO REQUERIDO. RISCOS E 

QUEBRA DOS RETROVISORES. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES E DESPESAS COM 

ALUGUEL DE CARRO NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A resistência em indenizar danos materiais causados de forma 

proposital e injustificada em veículo automotor configura o dano moral. 

Recorrente que teve seu carro danificado pelo recorrido, que pretendia, 

por vingança, atingir bem móvel de terceira pessoa. Os lucros cessantes 

e as despesas com aluguel de carro reserva somente podem ser 

indenizados mediante comprovação, o que não ocorreu no caso em 

apreço. Recurso parcialmente provido. (TJMT, Execução de Título Judicial 

176871920148110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

01/04/2016, Publicado no DJE 01/04/2016). No referido acórdão a Turma 

Recursal manteve sentença monocrática que julgou improcedente o 

pagamento de honorários advocatícios contratuais sob o seguinte 

fundamento: Quanto ao pleito referente ressarcimento do valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), referente ao pagamento dos honorários advocatícios 

contratuais do patrono da parte promovente, verifico que os honorários 

convencionais não consistem em danos materiais imputáveis à parte 
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vencida, haja vista que a esta cabe tão somente o pagamento dos 

honorários sucumbenciais, fixados pelo Juízo à luz dos preceitos legais 

objetivos, estabelecidos no artigo 20, §§3º e 4º do CPC. Isso porque, o 

contrato de honorários é instrumento particular, pactuado entre o litigante 

e seu procurador por livre arbítrio dos mesmos, sem participação da parte 

contrária, que, justamente por isso, não pode ser responsabilizada pelo 

seu pagamento. Diante do exposto, REJEITO LIMINARMENTE a tese de 

EXCESSO DE EXECUÇÃO, bem como JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os EMBARGOS à EXECUÇÃO, tão somente para afastar a 

cobrança de R$ 1.370,00 (um mil e trezentos e setenta reais) a título de 

honorários advocatícios; por fim, determino o regular prosseguimento da 

presente execução, em seus ulteriores termos expropriatórios. 

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente, para requerer o que de 

direito, para apresentar memória de cálculo atualizada com base nos 

parâmetros de atulização acima fixados. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013123-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KOCZINSKI ELETROTECNICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento das duplicatas carreadas aos autos. Observa-se do Termo 

da Audiência destes autos, que a parte reclamada compareceu ao ato, e 

ante a audiência ter restado infrutífera fora concedido o prazo de cinco 

dias para a mesma apresentar sua contestação. Ocorre que, a parte 

requerida deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação nos 

autos, impondo-se a aplicação da regra disposta no artigo 344 do Código 

de Processo Civil, o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, com fulcro 

no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não contestou os fatos narrados 

na exordial, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já 

haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme 

se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica 

na procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. “Ex 

Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte 

Reclamada a pagar à parte Autora a quantia de R$7.964,00 (sete mil 

novecentos e sessenta e quatro reais, corrigida monetariamente e 

acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir do vencimento. Nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Escrivã, intime-se a reclamante para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATERNIDADE JACARANDAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON LUIZ FERNANDES (REQUERIDO)

ROSIMERE APARECIDA BENEDITO BEVILAQUA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000672-36.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 5.077,18; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CHEQUE, 

JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS, SERVIÇOS HOSPITALARES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MATERNIDADE 

JACARANDAS LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: ROSIMERE APARECIDA 

BENEDITO BEVILAQUA, WANDERSON LUIZ FERNANDES Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que, mediante acordo firmando em 

audiência de conciliação, as partes resolveram por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, sua homologação. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. 

Decido. Da análise atenta constato que referido acordo fora pactuado em 

termos contra os quais não transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO 

por sentença o acordo firmado entre as partes, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, 

do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). 

Consigno que não há necessidade de intimação das partes da sentença 

homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. 

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. SINOP, 23 de abril de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012603-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MOTA DE LIMA (REQUERENTE)

AMANDA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório. Fundamento. Decido. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurge-se os 

reclamantes quanto ao cancelamento e posterior atraso, por parte da 

requerida, de seus voos. Discorre que ocorreu o cancelamento de seu 

voo de ida, sendo remarcado para o dia seguinte, as despesas foram 

pagas pela Requerida, contudo, tiveram que aguardar aproximadamente 4 

(quatro) horas até resolverem a programação da viagem diante deste 

imprevisto. Aduz ainda que em seu voo de volta tiveram que aguardar 

aproximadamente 5 (cinco) horas em razão de atraso de voo. Restando 

infrutífera a audiência de conciliação, a Requerida apresentou 

contestação. Em sua defesa a Requerida alega que os acontecimentos se 

deram em razão das condições meteorológicas, sendo caso fortuito 

externo, portanto, força maior excludente de ilicitude. Considerando a 

inexistência de preliminares hasteadas, passo ao julgamento do mérito da 

demanda. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta 

a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 421 de 517



de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque 

a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante adquiriu 

previamente passagem aérea da companhia reclamada. No caso vertente, 

verifico que ocorreu o cancelamento do primeiro voo e o atraso de 5 horas 

do voo de volta, gerando transtornos de ordem moral. A reclamada em sua 

contestação, alega que o atraso ocorreu em razão das condições 

climáticas, sendo o problema imprevisível e inesperado, suscitando 

excludente de responsabilidade e conseqüente improcedência do pedido 

de indenização por dano material e moral. Pois bem. A responsabilidade da 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: 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. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada 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 do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. 

Evidencia-seque os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado 

nos limites do contrato. Note-se que a reclamada, em nenhum momento, se 

preocupou em fazer prova da excludente de responsabilidade invocada, 

ônus que lhe incumbia. Nesse sentido: “CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. MAU TEMPO. ÔNUS DA PROVA DO 

FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. PRESENTE. 1.A IMPOSSIBILIDADE 

DE VOAR POR MAU TEMPO DEMANDA PROVA, CUJO ÔNUS RECAI 

SOBRE O FORNECEDOR, NÃO PRODUZIDA A CONTENTO, NÃO 

DEMONSTRADA FORÇA MAIOR OU CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. 2.A 

PERDA DE OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE CONCURSO PÚBLICO EM 

RAZÃO DE ATRASO NO VOO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL. 

3.A REPARAÇÃO DE DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL NÃO 

MERECE REPAROS. 4.RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO 

ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, SERVINDO A SÚMULA DE JULGAMENTO DE 

ACÓRDÃO. 5.RECORRENTE SUCUMBENTE ARCARÁ COM CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 20% DO 

VALOR CORRIGIDO DA CONDENAÇÃO. (TJ-DF - ACJ: 20130110542574 

DF 0054257-49.2013.8.07.0001, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS 

LEITE, Data de Julgamento: 17/09/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

19/09/2013 . Pág.: 226)” (grifei) Assim, ressalvando o entendimento deste 

juízo de que as condições meteorológicas devem ser consideradas como 

excludente de ilicitude, por tratar-se de força maior e, portanto, medida 

necessária para garantir a segurança esperada no transporte aéreo, é 

bem de ver que o ônus da prova é da companhia aérea. In casu, repito, 

não restou demonstrado nos autos. Logo, não há que se falar em 

inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o atraso do 

vôo, causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que 

foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante surge da falha na prestação do 

serviço da reclamada, sendo os passageiros daquele vôo surpreendidos 

com o descaso e a desconsideração destes na qualidade de 

consumidores. No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 

14 DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.? (Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 31/01/2012) (grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

equivalente à R$ 4.000,00 (quatro mil reais) aos reclamantes, que servirá, 

a um só tempo, para amenizar o sofrimento experimentado, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. “Ex positis”, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte reclamante, para condenar a reclamada AZUL 

LINHAS AÉREAS a pagar ao reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da data desta sentença. DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR RODRIGUES CAMINHA MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

objetivando o recebimento do débito representado pelo comprovante 

constante nos autos. Ao final, requer a condenação do demandado ao 

pagamento do montante, mais juros e correção monetária desde a data do 

vencimento até a data do seu efetivo pagamento. Observa-se do AR 

juntado nos autos, que, apesar de devidamente citado, a parte reclamada 

não compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que importa na 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no 

pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge 

ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados aos autos, 

corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. 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 
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revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. Em 

relação a juros e correção monetária, deve ser aplicado entendimento 

pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Caso a demanda trate de 

responsabilidade civil contratual em que haja danos materiais ou morais, 

os juros de mora legais de 1% ao mês são devidos desde a constituição 

em mora da parte devedora, conforme dispõe o art. 397, parágrafo único 

c.c. art. 406, ambos do Código Civil. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUROS 

MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES. I - Trata-se de ação de 

cobrança por meio da qual a ora agravante obteve a condenação do 

município réu no pagamento do valor integral do contrato celebrado entre 

as partes para a execução de assessoria técnica da complementação da 

infra e meso-estrutura para a construção da ponte da Barra do Sul. II - 

Nos termos de vários precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de 

Justiça, "O termo inicial da incidência dos juros moratórios, em se tratando 

de responsabilidade civil contratual, é a data da citação" (REsp nº 

710.385/RJ, Rel. p/ acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 

14.12.2006). III - Agravo improvido.” (AgRg no REsp 1096284 / SC, 

Relator(a) Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, Data do 

Julgamento 14/04/2009, Data da Publicação/Fonte DJe 22/04/2009 – Grifo 

nosso) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME 

DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE 

CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O 

Tribunal local assevera a legitimidade passiva, bem como a 

responsabilidade da ora agravante, aplicando, in casu, a teoria da 

aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações 

negociais. Assim, para rever as conclusões do acórdão recorrido 

revela-se imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios 

dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte . 2. Assente a 

orientação emanada desta Corte no sentido de que, tratando-se de 

responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a contar da 

citação. Precedentes. 3. Malgrado a tese de dissídio jurisprudencial, para a 

apreciação do recurso especial, no particular, impõe-se que teses 

jurídicas antagônicas tenham incidência em situações concretas de 

absoluta similitude fática, evidenciada mediante o cotejo analítico 

estabelecido entre o aresto recorrido e o paradigma indicado, 

circunstância não verificada na espécie. 4. Agravo regimental 

desprovido.” (AgRg nos EDcl no Ag 665632 / MG, Relator(a) Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 

18/11/2008, Data da Publicação/Fonte DJe 01/12/2008 – grifo nosso). À 

vista de tais fatos, a procedência do pedido é medida imperiosa. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 20 da Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO contido na inicial, condenando a parte requerida à pagar a parte 

autora a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), 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 a 

parte reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 

face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011732-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013329-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMILLA KARIN DA SILVA MENZEL OAB - MT17940-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROCHA EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA a AÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012997-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MATEUS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012913-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES LEAO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Uma vez tratar-se a matéria de 

questão unicamente de direito e desnecessária a produção de novas 

provas, a ação merece ser julgada de imediato na forma do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Da análise atenta dos autos 

conclui-se que, o autor insurge-se quanto às supostas cobranças 

indevidas realizadas pela Requerida. Aduz o autor que requereu a 

mudança de endereço em Janeiro/2017, contudo a mesma foi efetuada 

somente em Junho/2017 sendo que durante este período o Requerente 

não estava utilizando a linha telefônica. Alega que recebeu diversas 

faturas indevidas e que foi obrigado a quitar as mesmas para não ter o 

seu nome incluso nos cadastros de inadimplentes. A reclamada, por 

ocasião da defesa, aponta a existência de relação jurídica entre as partes, 

no entanto, não impugnou especificamente os argumentos da inicial, 

tampouco carreou provas hábeis a comprovar o alegado. Sustenta a 

inexistência de dano moral. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este 

em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

autora comprovou que requereu a mudança de endereço e que isto só 

ocorreu em junho de 2017. Mesmo sem utilizar a referida linha telefônica 

houvea cobrança efetivada de faturas, bem como, que as aludidas 

cobranças foram promovidas pela reclamada. De outra banda, cumpria a 

reclamada o ônus da prova acerca da licitude nas cobranças, porém 

sequer trouxe documento hábil a comprovar a contratação dos serviços, 

limitando-se a alegar a inexistência de dano. Verifico que a consumidora 

comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, 

portanto, evidenciada a responsabilidade da requerida. A reclamada não 

comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Ademais, 

no julgamento de caso semelhante a jurisprudência que emana dos 

Tribunais de nosso país assim decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS 

DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. FATURA DE 

TELEFONE. COBRANÇA. SEGURO. A legitimidade de parte é uma das 

condições da ação e matéria de ordem pública que pode ser apreciada a 

qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. A empresa de telefonia é 

parte legítima para responder ação de repetição cumulada com 

indenização por inclusão não autorizada de valores em benefício de 

terceiros em fatura de conta telefônica. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. (...) 

(destacamos) (Apelação Cível Nº 70056368103, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

28/11/2013) Aplica-se, portanto, o artigo 42, § único, do Código de Defesa 
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do Consumidor, devendo a consumidora cobrada em quantia indevida ter a 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou, sendo no 

caso, o valor de R$ 681,04 (seiscentos e oitenta e um reais e quatro 

centavos). No que tange aos alegados danos morais, acompanho o 

entendimento jurisprudencial acima colacionado, de que a cobrança de 

serviços não contratados através das faturas telefônicas constitui abuso 

de direito, superando ao mero transtorno. Frise-se, ainda, que não merece 

prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva comprovação dos 

prejuízos sofridos pela parte autora. No tema, valiosas a considerações 

de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título "Reparação Civil 

por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, 

físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, em razão 

de investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e 

a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, 

dores, enfim, sentimentos e sensações negativas" (Caderno de 

Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, p. 37). Registre-se 

também que já se tornou assente na jurisprudência, especialmente na do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de 

prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja 

ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA 

JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ.(...) Na 

concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição de Sérgio Cavalieri 

Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a 

prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter à situação da parte 

autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação para DECLARAR 

INEXISTENTES OS DÉBITOS GUERREADOS, bem como, para condenar a 

requerida ao pagamento de repetição do indébito em dobro do que foi pago 

indevidamente R$ 681,04 (seiscentos e oitenta e um reais e quatro 

centavos) mais R$311,13 (trezentos e onze reais e treze centavos) à 

título de danos materiais- com a incidência de correção monetária, pelo 

INPC, a partir do desembolso, e juros legais a contar da citação, e ainda, 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de indenização por danos morais acrescida de correção monetária, 

pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros moratórios 

de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 

1º, do Código Tributário Nacional), a partir da data do evento danoso 

(Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 398 do Código Civil), Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] 

O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica da 

Universidade de Franca,1999, pp.123-126

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013788-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que a parte promovente, 

devidamente intimada para comparecer à audiência de conciliação, não 

compareceu (art. 19, §2º, da Lei 9.099/95). É o sucinto relatório. Decido. 

Compulsando os autos verifico que, na data da solenidade, o patrono da 

autora pleiteou pela redesignação da audiência, tendo em vista que o 

mesmo não obteve êxito em localizar a autora, pugnando por sua 

intimação por Oficial de Justiça. Entendo que o pleito não merece 

acolhimento, tendo em vista que o ônus de localização da autora é do 

patrono constituído, mormente em sede de Juizado Especial onde não há 

pagamento de custas processuais, se tornando oneroso ao Estado a 

expedição de intimação da autora via Oficial de Justiça quando a mesma 

possui advogado constituído. Nesse sentido a Jurisprudência: TJ-RS - 

Agravo de Instrumento AI 70067104109 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

06/11/2015 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. 

INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

INVENTARIANTE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO. PARTE QUE TEM 

SEUS INTERESSES DEFENDIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. 

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA. 1. Por via de regra, 

compete ao advogado constituído pela parte ou, se for o caso, ao 

Defensor Público que patrocina a defesa dos seus interesses, diligenciar 

no contato com esta, a fim de dar cumprimento às decisões judiciais, não 

cabendo transferir este ônus ao Poder Judiciário. Somente em situações 

verdadeiramente excepcionais é que o pedido de intimação pessoal da 

parte que tem seus interesses patrocinados pela Defensoria Pública 

comporta deferimento, quando, por exemplo, a causa versar sobre direitos 

indisponíveis - o que não se verifica na espécie, em que se cuida de 

inventário em que todos os herdeiros são maiores e capazes. 2. A 

manifesta improcedência da insurgência, que também se encontra em 

confronto com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, 

autoriza a negativa de seguimento do recurso por decisão monocrática do 

Relator, conforme o art. 557, caput, do Código de Processo Civil. NEGADO 

SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 
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70067104109, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 05/11/2015). Assim, o não 

comparecimento da parte promovente à audiência, devidamente intimada, 

gera a extinção do feito. Posto isso, extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da lei 9099/95. Em razão da falta 

injustificada do requerente, CONDENO o mesmo ao pagamento de custas 

judiciais nos termos do Enunciado nº 28 do FONAJE. Certificado o trânsito 

em julgado, independente do pagamento das custas, arquivem-se os 

autos, com anotação de eventual pendência às margens do Cartório 

Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CAROLINA HOFOMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, acompanhado de extratos e faturas além 

de telas de seus sistema interno comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 1.371,65 (mil 

trezentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com 

juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Ante o exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da 

parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como, ao pagamento das custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CANCIO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Requerente propôs a 

presente ação contra a Requerida, visando a declaração de inexistência 
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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). É incontroverso, no 

caso presente, que houve a negativação do nome da Autora pelo Réu, 

conforme se vê dos documentos que acompanharam a inicial. Inobstante, 

sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu 

direito, tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, em sede de 

contestação a Reclamada juntou DOCUMENTOS, tais como, contrato de 

prestação de serviços assinado e histórico de pagamentos de contas, 

capaz 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. De fato, conforme apontado 

pelo Réu, as assinaturas dos documentos carreados são idênticas às 

apostas pela Autora nos documentos que acompanham a inicial, não 

havendo qualquer impugnação a esse respeito. Conforme assentado em 

audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias 

para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, 

contudo, verifica-se dos autos que a mesma quedou-se INERTE. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito 

de ação. Por fim, consigno que o pedido contraposto feito pela Reclamada 

em sede de contestação deve ser acolhido, diante da recalcitrância da 

devedora e possibilidade do pleito em sede de juizados especiais, nos 

termos do art. 31 da Lei 9.099/95. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, 

quais sejam, R$ 532,02 (quinhentos e trinta e dois reais e dois centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC e com juros legais (1% ao 

mês) desde o vencimento dos débitos. Via de consequência DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011296-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Em anexo a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas de seu sistema interno, apontando a existência de 

contratação. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 
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verifica-se dos autos que a mesma quedou-se INERTE. O ônus da prova 

dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do 

réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) 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, e ainda, ao 

pagamento das 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: 8013004-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). INTIME-SE a parte 

Requerente para que manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias quanto ao 

comprovante de pagamento anexado no id nº 8168468, sob pena de 

preclusão. Em caso de inércia deste, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013724-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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. O endereço 

constante no extrato carreado pela parte Autora é o mesmo dos registros 

da Reclamada. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 
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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: 1002126-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RODRIGO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 
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satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002093-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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, contrato e telas do seu sistema interno com registros e 

informações, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. 

Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do 

autor é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, 

se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003278-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ELISSON SOUZA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA JAKELINE LIPRERI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1003278-08.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE 

SOUZA LTDA - ME, ELISSON SOUZA GARCIA EXECUTADO: AMANDA 
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JAKELINE LIPRERI DA SILVA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado cumpriu com a obrigação, consoante petitório da 

Autora aportado aos autos (Id 9016621). “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE E DÊ-SE BAIXA, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002469-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL RAMOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta 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: 1001429-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação contra a 

reclamada, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre 

as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar 

de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). É incontroverso, no caso presente, 

que houve a negativação do nome da Autora pelo Réu, conforme se vê 
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dos documentos que acompanharam a inicial. Inobstante, sustenta a parte 

Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em 

vista a inadimplência autoral. Entrementes, em sede de contestação a 

Reclamada juntou farta DOCUMENTAÇÃO, tais como, contrato de 

prestação de serviços e Laudo Interno do Banco, acompanhado de 

extratos bancários. Ressalte-se que as provas apresentadas 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 333, inciso II, do CPC. De fato, conforme 

apontado pelo Réu, as assinaturas dos documentos carreados, são 

idênticas às apostas pela Autora nos documentos que acompanham a 

inicial, não havendo qualquer impugnação a esse respeito. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos que a mesma quedou-se INERTE. 

O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do 

direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor 

sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem 

a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O 

fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e via de 

consequência, DECLARO o PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. OPINO, por fim, pela 

CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002467-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL RAMOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações e faturas, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, 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 ? 
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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: 1001441-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUZELINI RAMOS DE ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, bem como considerando que apesar de serem posteriores 

há outra inscrição em nome da parte Requerente o que atenuam o abalo 

moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de 

outros apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão 

de afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão 

somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 2.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001448-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELY RODRIGUES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora além de faturas anteriores e telas de seu 

sistema interno apontando a existência de contratação. Destaque-se que 

as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte 

Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALMIRA ELISIANE DE BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada carreou telas de seu 

sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 
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impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013499-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 
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Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante 

de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no 

art. 81 do CPC, bem como, em custas processuais, nos termos da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

d e v i d a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s .  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013308-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON MIGUEL DOS SANTOS LONARDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CLEBERSON MIGUEL DOS SANTOS 

LONARDONI em face BANCO BRADESCO S/A, sob a alegação, em 

síntese, de que a reclamante, no dia 29 de julho de 2016, se dirigiu até a 

agência do banco reclamado às 11h46min horas e permaneceu na fila sem 

ser atendida por aproximadamente 45 minutos. Outrossim, aduz que a 

instituição financeira ré infringiu a lei municipal nº. 680/2002, a qual prevê 

a permanência de no máximo 15 minutos na fila de espera para ser 

atendido no caixa. Diante do exposto, por não visualizar nulidades ou 

questões processuais pendentes de apreciação, passo a análise da lide. 

O pedido objeto do presente processo está baseado no Direito comum, 

amparado pelo artigo 186 do Código Civil de 2002, e art. 20, § 2º, do CDC. 

A responsabilidade civil é uma das fontes das obrigações, importando no 

dever de ressarcir o prejuízo causado a outrem em razão de um ato ilícito. 

Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo é aquele que fere o ordenamento 

jurídico, gera a obrigação de indenizar, conforme o disposto no art. 927 do 

Código Civil de 2002. Dessa forma, a pretensão da reclamante está 

condicionada à presença dos requisitos próprios da responsabilidade civil, 

razão pela qual passo a verificar se restaram configurados seus 

elementos, quais sejam, a conduta, o nexo causal e o dano. Frise-se que, 

tratando-se de relação de consumo, prescinde-se, na hipótese, de 

comprovação de culpa, em qualquer de suas modalidades, por parte do 

reclamado. De início, convém ressaltar que o simples fato da espera na fila 

de agência de instituição financeira não implica necessariamente dano 

moral indenizável, devendo haver prova de situação que demonstre a 

efetiva ocorrência de prejuízos sofridos em decorrência da espera por 

tempo extremamente excessivo na fila. A espera na fila por mais tempo 

que o normal, por si só, por mais desrespeito e incômodo que possa 

representar ao consumidor, não pode levar à presunção de que há dano à 

personalidade e honra da pessoa, pois caso contrário se banalizaria o 

intuito da indenização por dano moral que é minimizar a dor e humilhação 

de monta considerável em desrespeito aos valores éticos concretamente 

violados. Evidente que as práticas de instituições e órgãos de atendimento 

ao público são abomináveis, em flagrante violação ao art. 20, § 2º, do 

CDC, e devem ser rechaçadas, porém através de meio próprio, como, por 

exemplo, a propositura de ação civil pública ou inquérito civil pelo Ministério 

Público ou co-legitimados para a defesa de direito coletivo, inclusive com 

eventual pedido liminar de cominação de multa e determinação de medidas 

para assegurar o cumprimento e fiscalização, se necessário. Outrossim, 

por mais irritante e desagradável que seja a espera nas filas de bancos e 

demais instituições e órgãos de atendimento ao público, essa situação 

isolada não é capaz de ferir a dignidade da pessoa humana ou a moral 

que leve a uma dor íntima prolongada, a não ser que desse fato decorram 

outros prejuízos pela demora extremamente excessiva do atendimento, 

desde que devidamente comprovados. Deste modo, da análise das 

alegações das partes e do que consta nos autos, não houve nenhuma 

prova de efetivo prejuízo moral à autora que, apesar de ter aguardado por 

45 minutos na agência bancária em decorrência da demora no 

atendimento, INEXISTIU A COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL 

INDENIZÁVEL, não havendo que se falar, assim, em responsabilização 

civil, por ausência do elemento dano. Nesse sentido, confiram-se os 

recentes julgados das Turmas Recursais deste Estado de Mato Grosso: 

INDENIZAÇÃO – FILA DE BANCO – PERMANÊNCIA POR MAIS DE UMA 

HORA – LEI MUNICIPAL Nº 4.069/2001 – DANO MORAL – NÃO 

OCORRÊNCIA. Não demonstrado nenhum abalo à honra e nem qualquer 

situação de dor, sofrimento ou humilhação, não há falar-se em dano moral, 

uma vez que a permanência em filas bancárias, por si, não exterioriza 

dano que exceda a esfera dos aborrecimentos por qualquer um 

suportáveis na vida em sociedade. (2ª Turma Recursal, Recurso Cível 

Inominado nº 1926/2008 Classe II - 1 - Relator Dr. Lidio Modesto da Silva 

Filho - j.13/05/2008) RECURSO INOMINADO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DO DEVER 

DE INDENIZAR – LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE SANÇÃO Á INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA QUE DESCUMPRE A LEI – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA. 1. O descumprimento da Lei Municipal que dispõe sobre o 

limite de atendimento ao cliente, nas instituições financeiras, não implica, 

necessariamente, na ocorrência de dano, com indenização em beneficio 

do consumidor. 2. A demora na fila do banco, por mais incômodo que 

cause, não é capaz de atingir a dignidade da pessoa humana, numa 

perspectiva de dano moral, tendo em vista que não causam, a não ser que 

se trate de período de tempo muito grande, uma dor íntima capaz de 

justificar uma condenação a titulo de dano moral. (2ª Turma Recursal, 

Recurso Cível Inominado nº 590/2008 Classe II - 1 - Relatora Dra. Ana 

Cristina da Silva Abdalla - j. 15-04-2008). No mesmo sentido: 3ª Turma 

Recursal, Recurso Cível Inominado Nº 3755/2007 Classe II - 1 - Relatora 

Dra. Maria Aparecida Ribeiro - j. 29-11-2007. Assim, o mero dissabor 

ocasionado por espera de 45 minutos em fila para atendimento em agência 

bancária não configura ato lesivo a ensejar a reparação por danos morais, 

além de, no caso concreto, não se ter demonstrado efetivamente o dano 

moral por situação concreta decorrente da demora no atendimento, 

conforme acima exposto, inexistindo o dever de reparar em razão da 

ausência dos elementos da responsabilidade civil, especialmente por 

ausência de dano comprovado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado e, por conseqüência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 269, I, do CPC. Sem condenação ao 

pagamento de custas/despesas processuais ou honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado, realizem-se as baixas e anotações necessárias 

e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 319674 Nr: 2842-95.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o advogado Dener 

Felipe Felizardo, indicado pelo réu como seu defensor, para que no prazo 

de dez dias apresene resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 310573 Nr: 14983-83.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON ESTECA DOS SANTOS, HENRYS 

WHITI SILVA DA CONCEIÇÃO, EDUARDO AUGUSTO DA SILVA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - OAB:OAB-MT 21678, MARCIO 

RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 DELIBERAÇÕES

Vistos,

 Inicialmente, homologo o pedido de desistência requestado pela defesa.

 Considerando a informação prestada pelo acusado Henrys, intime-se o 

advogado Dr. Márcio Ronaldo de Deus para que junte aos autos a devida 

procuração para patrocinar a defesa do mencionado réu.

 Defiro o prazo de 48 hs para juntada aos autos de substabelecimento 

pelo advogado Dr. Dener.

Declaro encerrada a instrução processual e converto os debates em 

memoriais, os quais deverão ser apresentados no prazo legal.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Nathália Delilo de Brito Bogarim 

(Assessora Técnica Jurídica), foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juiz(a) de Direito

 Promotor de Justiça

Defensora Pública

 Advogado

Parte Ré

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188918 Nr: 10222-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LOURENÇO CARLOS GONÇALVES, Rg: 

0111126, Filiação: Nicolássia Gonçalves, data de nascimento: 10/08/1979, 

brasileiro(a), natural de Ponta Porã-MS, solteiro(a), motorista. 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: Considerando que a sentença de fls. 60/63 deixou de dar 

destinação à fiança arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) à fls. 

17 e paga pelo acusado à fl. 18, chamo o feito à ordem para sanar 

referida irregularidade. No presente caso, tendo em vista que a sentença 

de fls. 60/63 extinguiu a punibilidade do acusado LOURENÇO CARLOS 

GONÇALVES, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão 

punitiva, determino a devolução, ao réu, do valor pago a título de fiança, 

nos termos do artigo 337, do Código de Processo Penal. Intime-se o réu 

por edital para que proceda a retirada do valor no prazo de 90 dias. 

Decorrido o prazo de 90 dias, após a intimação do réu, sem o seu 

comparecimento, determino, desde já, a doação dos valores a Assistência 

Social Beneficente Evangélica (ASBE). No mais, permaneça a sentença da 

forma como lançada. 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, Karina Peres Duarte 

Carassa, digitei.

Sinop, 21 de fevereiro de 2018

Sonia Aparecida TravagliaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art . 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 120730 Nr: 12949-19.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRSON CAMPOS SANTOS, JOÃO MANOEL 

DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT, VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o 

acusado ALMIRSON CAMPOS SANTOS, brasileiro, casado, Investigador 

de Polícia, RG n° 878.300 SSP/MT, CPF n° 837.663.321-04, nascido aos 

09/12/1974, natural de Cuiabá/MT, filho de Silo Ferreira dos Santos e 

Victoria de Campos dos Santos, residente e domiciliado na Rua dos 

Tamarindos, n° 15, Bairro Jardim Celeste, em Sinop – MT e JOÃO MANOEL 

DA SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, Investigador de Polícia, RG n° 805.109 

SSP/MT, CPF n° 513.634.451-20, nascido aos 28/12/1969, natural de 

Ibirarema/SP, filho de João Manoel da Silva e Aparecida Bueno da Silva, 

residente e domiciliado na Rua dos Cambarás, 1547, Jardim Novo Estado, 

em Sinop/MT das imputações que lhe foram atribuídas na peça acusatória, 

o que faço com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.Após o 

trânsito em julgado, dê-se as baixas necessárias. P. I. C.Após, ao arquivo 

com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 190391 Nr: 11842-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE FARIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o advogado Fabricio 

Almeida Ferraciolli, para que no prazo de cinco dias se manifeste nos 

termos do art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 250297 Nr: 18465-10.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O-MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes para intimar o advogado Dr. Davi de 

Paula Leite para apresentar alegações finais por meio de memoriais em 

favor da ré Luana Aparecida da Silva

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 324261 Nr: 5806-61.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMARILDO RODRIGUES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD - Código Apolo 324261

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

indiciado Amarildo Rodrigues Pinheiro.

Diante da decisão prolatada nesta data no Inquérito Policial em apenso 

(Código Apolo nº 324267), convertendo a prisão temporária em 

preventiva, verifica-se que o presente pedido perdeu seu objeto.

Assim, declaro extinto este feito e determino o seu imediato 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de vezo.

Notifique-se o Ministério Público.

Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 1.387 da CNGC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop, 20 de abril de 2018.

 Rosângela Zacarkim dos Santos
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 Juíza de Direito em substituição legal

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 291859 Nr: 3417-40.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO LEOPOLDO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 Certifico que, considerando o premissivo legal e , considerando o retorno 

dos autos, remeto os presentes em vista às pertes.

Rosiane Tenorio Barbosa

 Auxiliar Judiciária

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 88/2018/RH

 O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

R E S O L V E

Art. 1.º - ESTABELECER a escala de PLANTÃO DIÁRIO dos Oficiais de 

Justiça da Comarca de Várzea Grande, que deverão auxiliar os MM. 

Juízes de Direito deste Foro, durante o expediente no mês de MAIO /2018 

como segue:

Dia 2 – Quarta-Feira

 Ademar Pires

 Admilson de Moraes Gonçalves

 Arlene Iris da Costa

 Auxiliadora Luiza de Assunção

Dia 3 – Quinta-Feira

 Evanirdes dos Santos

 Francisco Moraes de Oliveira Filho

 Gisele Aparecida Mendes Alcébio

 Gerson Mendes de Souza

 Dia 4 – Sexta-Feira

 Leizangela da Silva Noleto

 Lidenor Virgulino da Silva

 Lucinéia Mariko Sassaki

 Luiz Henrique Navarro

 Dia 7 – Segunda-Feira

 Luiz Maximiano dos Santos Neto

 Manoel Francisco de Souza

 Manoel Marçal Lemes do Prado

 Márcia Cristina de França Leão

 Dia 8 – Terça-Feira

 Ademar Pires

 Admilson de Moraes Gonçalves

 Arlene Iris da Costa

 Auxiliadora Luiza de Assunção

Dia 9 – Quarta-Feira

 Carlos Roberto Souza Oliveira

 Celina Sueli da Silva

 Ciriomar Benedito da Silva

 Evaldo José da Cunha

 Dia 10 – Quinta-Feira

 Isabel Cristina de Souza Neves

 Jefferson Campos Borralho

 Leizangela da Silva Noleto

 Lidenor Virgulino da Silva

 Dia 11 – Sexta-Feira

 Maria Rita da Silva

 Marilene de Almeida

 Mauro Ney Campos Duarte

 Milton Siqueira Farias Filho

 Dia 14 – Segunda-Feira

 Ademar Pires

 Admilson de Moraes Gonçalves

 Carlos Roberto Souza Oliveira

 Celina Sueli da Silva

 Dia 15 – Terça-Feira

 Ciriomar Benedito da Silva

 Evaldo José da Cunha

 Lucinéia Mariko Sassaki

 Milton Siqueira Farias Filho

 Dia 16 – Quarta-Feira

 Evanirdes dos Santos

 Francisco Moraes de Oliveira Filho

 Gerson Mendes de Souza

 Isabel Cristina de Souza Neves

 Dia 17 – Quinta-Feira

 Luiz Maximiano dos Santos Neto

 Manoel Francisco de Souza

 Manoel Marçal Lemes do Prado

 Márcia Cristina de França Leão

 Dia 18 – Sexta-Feira

 Silvana Maria de Lima

 Valdomiro Vieira Rondon

 Vanderlúcia Faustino de Araújo

 Wanderley Patrício de Souza

 Dia 21 – Segunda-Feira

 Gerson Mendes de Souza

 Isabel Cristina de Souza Neves

 Jefferson Campos Borralho

 João Lara de Souza

 Dia 22 – Terça-Feira

 Leizangela da Silva Noleto

 Lidenor Virgulino da Silva

 Lucinéia Mariko Sassaki

 Luiz Henrique Navarro

Dia 23 – Quarta-Feira

 Maria Rita da Silva

 Mariana de Mattos Cunha

 Mauro Ney Campos Duarte

 Silvana Maria de Lima

 Dia 24 – Quinta-Feira

 Oidir Soares da Cruz

 Paulo Dias da Silva

 Paulo Henrique D. do Amaral

 Raquel Reis Magalhães Terra

 Dia 25 – Sexta-Feira

 Carlos Roberto Souza Oliveira

 Celina Sueli da Silva

 Ciriomar Benedito da Silva

 Evaldo José da Cunha

 Dia 28 – Segunda-Feira

 Mariana de Mattos Cunha

 Marilene de Almeida

 Milton Siqueira Farias Filho

 Wanderley Patrício de Souza

 Dia 29 – Terça-Feira

 Oidir Soares da Cruz

 Paulo Dias da Silva

 Paulo Henrique D. do Amaral

 Raquel Reis Magalhães Terra

Dia 30 – Quarta-Feira

 João Lara de Souza

 Luiz Henrique Navarro

 Valdomiro Vieira Rondon

 Vanderlúcia Faustino de Araújo

 Art. 2º - Os Oficiais de Justiça que estiverem escalados deverão 

permanecer no recinto do Fórum durante o expediente normal, 

convenientemente trajado.

 Publique-se. Remetendo-se cópia aos senhores Juízes, afixando-se no 

mural do Fórum.

 Várzea Grande, 19 de abril de 2018.
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 JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Informação

 Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. Carminha aparecida visquetti, 

inscrito na OAB/MT sob nº14.978, para que tome ciência de que está 

disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob o código nº47706,na 

Comarca de Várzea Grande-MT, devendo ser retirado na Diretoria do Foro, no 

prazo de 5(cinco) dias

 .

Intimação

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr.Simone Carneiro Campos 

inscrito na OAB/MT sob o Nº18.968, para que tome ciência de que está 

disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob o código 

nº396327, que tramitou na Comarca de Várzea Grande-MT, devendo ser 

retirado na Diretoria do Foro, no prazo de 5(cinco) dias

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. Leonardo Schmidt Barros 

inscrito na OAB/MT sob o Nº12.020/0, para que tome ciência de que está 

disponível para carga na Primeira Vara de Família os autos, que foi 

desarquivado sob o código nº298148, na Comarca de Várzea Grande-MT, 

devendo ser retirado na Diretoria do Foro, no prazo de 5(cinco) dias.

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. Breno de Almeida Correia, 

inscrito na OAB/MT sob o Nº15.802 , para que tome ciência de que está 

disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob o código 

nº43967, na Comarca de Várzea Grande-MT, devendo ser retirado na 

Diretoria do Foro, no prazo de 5(cinco) dias.

Ficam Vossas Senhorias devidamente intimado, Dr. Servio Tulio de Barros, 

inscrito OAB/ MT sob nº14.258A, e José Arnaldo Janssen Nogueira 

inscrito OAB/MT sob nº19.081A, que está disponível para carga os Autos 

código, nº 370591, na Comarca de Várzea Grande, referente ao pedido de 

desarquivamento encaminhado no PEA nº525496, em 29/01/2018, 

devendo ser retirado na Diretoria do Foro, no prazo de 5 dias.

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. Rosangela de Castro 

Farias Santos, inscrito na OAB/MT sob o Nº130.011, para que tome 

ciência de que está disponível para carga os autos, que foi desarquivado 

sob o código nº 26107, na Comarca de Várzea Grande-MT, devendo ser 

retirado na Diretoria do Foro, no prazo de 5(cinco) dias.

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. fabricio Rios Santos, 

inscrito na OAB/MT sob nº22305/0, para que tome ciência de que está 

disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob o código 

nº216084, e código nº241003,na Comarca de Várzea Grande-MT, 

devendo ser retirado na Diretoria do Foro, no prazo de 5 (cinco) dias.

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. Marcos Vinicios Silvério, 

inscrito na OAB/MT sob nº16319, para que tome ciência de que está 

disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob o código 

nº16006,na Comarca de Várzea Grande-MT, devendo ser retirado na 

Diretoria do Foro, no prazo de 5(cinco) dias

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: 1005990-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. S. D. A. (AUTOR)

G. C. S. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777/O 

(ADVOGADO)

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO)

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO)

LIGIA CRISTINA DA SILVA OAB - 014.217.811-07 (REPRESENTANTE)

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

SERGIO MITSUO TAMURA OAB - MT17150/O (ADVOGADO)

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT0010604A-O (ADVOGADO)

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA OAB - MT6066/O (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

CHARLES TAVARES RIBEIRO OAB - MT7401 (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904 (ADVOGADO)

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

LUCIANO SILVA ALVES OAB - MT8882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1005990-73.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 2.427,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos] Certifico 

que, conforme solicitado pela petição ID 12726113, foram habilitados os 

Advogados/professores que respondem pelo Núcleo de Práticas Jurídicas 

do UNIVAG, contudo, AS PRÓXIMAS HABILITAÇÕES DEVERÃO SER 

REALIZADAS PELO ADVOGADO QUE AJUIZAR A AÇÃO NO PJE, EM 

CONFORMIDADE COM O ART. 20 E 21 DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 

DE 12/04/2018. VÁRZEA GRANDE, 23 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

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002656-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO)

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- 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. III– Assim, dentro do poder geral de 

cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino a realização de Estudo 

Psicológico e Social no domicílio do requerente (via precatória) 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 da criança. Em laudo circunstanciado. Prazo dez 

(10) dias. IV- Cite-se a requerida, no endereço constante na inicial, 

intimando-a, no mesmo ato, para audiência de conciliação que designo 

para o dia 05/07/2018, às 15:00 horas, nos termos do art. 695, do 

CPC/2015. Intime(m)-se. V- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 01 

salário mínimo, devidos a partir da citação, conforme ofertado pelo 

requerente, devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, e creditado na 

conta indicada nos autos em nome da genitora da(o) menor (Lei n.º 

5.478/68, artigo 4º). Arcará ainda, com o pagamento das despesas com a 

escola para o menor, caso estude em instituição de ensino particular e o 

pagamento das despesas médicas da criança. VI- Saliento que o mandado 

de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá 

estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, 

§1º, do CPC/2015). VII- 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 
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§8º, do art. 334, do CPC/2015. VIII- 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. IX- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. X- Notifique-se o 

Ministério Público. XI- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 323413 Nr: 19808-51.2013.811.0002

 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: INACIO CONSTANTINO GOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECUJUS ELIANE APARECIDA PAITER GOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se o inventariante sobre a petição e documentos de fls. 

134/135, requerendo o que entender de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 414767 Nr: 19232-87.2015.811.0002

 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: MARTA DE PAULA LEITE, APARECIDO PAULO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057/SP, JANI ROSA LANDO - OAB:OAB-MT 10137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I– Sobre a petição e documentos 192/237, conceda-se vistas ao Ministério 

Público, base forte no art. 178, II, CPC/2015.

 II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 111018 Nr: 6688-48.2007.811.0002

 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: M.J.C.SrpmJCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPANDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Analisando os autos, verifico que a herdeira Maria Julya Cáceres 

Severino Nogueira adquiriu maioridade civil. Assim, intime-a pessoalmente 

para regularizar sua representação nos autos, manifestando se tem ou 

não interesse ao encargo de inventariante.

II- Quanto aos bens deixados pelo falecido – arrolados nos itens ‘a’ a ‘d’ de 

fl. 19 -, verifico que:

a) as verbas trabalhistas já foram recebidas pela herdeira, conforme 

informado pela inventariante às fls. 59/61;

b) os valores deixados em conta bancária já foram levantadas pela 

herdeira, conforme sentença proferida na ação cód. 104162 que tramitou 

na 2º Vara de Família desta comarca;

c) as cotas consorciais deixadas pelo de cujus foram depositadas na 

conta Única deste juízo e vinculadas a este feito, conforme determinação 

proveniente dos autos cód. 114385 da Vara Especializada em Direito 

Bancário deste Juízo.

III- Assim, restando tão somente os valores referentes aos consórcios, 

proceda, o Sr. Gestor, a consulta dos respectivos valores junto

 à Conta Única, juntando o respetivo espelho aos autos.

 IV- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 402590 Nr: 12729-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA MAGLIA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALBERTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:16382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

I- Defiro o pedido de suspensão do feito, conforme requerido à fl. 82, com 

fundamento no art. 313, II, do CPC e Suspendo os presentes autos pelo 

prazo requerido pelo autor.

 II- Decorridos 180 dias sem manifestação, intime-se a parte autora.

III- Intime-se.

IV- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 417070 Nr: 20501-64.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBP, SUSANA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS JOÃO PAULINO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:22685/O, FRANCISCO DE PAULA DE PINHO - OAB:13782, LINÉIA 

FATIMA DA SILVA PINHO - OAB:15909/O, ROMILSON ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:22661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I– Tendo em vista o interesse de incapaz, vista ao Ministério Público, base 

forte no art. 178, II, CPC/2015.

 II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 333688 Nr: 2260-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECDM, TATIANE ADENIR DAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR EDSON DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o adimplemento da obrigação referente ao período de março a maio 

de 2017, conforme noticiado pelo(a) exequente às fls. 77/vº, o débito 

relativo a este período deve ser extinto.

Assim:

Nos termos do artigo 924, inciso II, do NCPC:

 “Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;”

Assim, julgo extinta a presente execução de alimentos em que GeovANNY 

Edson Chagas de Morais, representado por sua genitora Tatiane aDenir 

das Chagas, promove em desfavor de Joacir Edson de Morais.

Por fim, considerando que existe débito remanescente perseguido pelo rito 

expropriatório, DEFIRO o pedido de fls. 77/78, para a penhora on-line via 

BACEN JUD e bloqueio de veículos junto ao sistema renajud, conforme 

espelho em anexo.

Cumpra-se o item VII de fl. 68/vº para fins de protesto da dívida.

Oficie-se ao empregador do executado, cujo endereço encontra-se em fl. 

51, para que proceda aos descontos dos alimentos fixados em favor do 

menor diretamente da folha de pagamento do executado.

 Notifique-se o ilustre representante do Ministério Público.

Intime-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 440 de 517



 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 382666 Nr: 511-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS, ELVIS RODRIGUES SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCIMAR DELGADO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariele de lima Muniz - 

OAB:8.943, ROSANE COSTA ITACARAMBY - OAB:8755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Estando nos autos os documentos dos bens a serem adjudicados ao 

menor, determino a intimação do(a) inventariante para, no prazo de 15 

dias, juntar o formal de pagamento.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 215708 Nr: 11091-26.2008.811.0002

 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: MJADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCLC-rPssmLPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIÃO ORLANDO DE OLIVEIRA 

LOTT - OAB:9878/E, FABIANA CURI - OAB:5038, Stela Cunha 

Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Indefiro o pedido de fls., 145/146, uma vez que compete à parte adotar 

os meios necessários para a obtenção da tutela jurisdicional.

II – Assim determino seja o requerente e seus advogados, intimados, para 

promoverem os atos e diligências que lhe incumbem, necessários ao 

prosseguimento do feito, no PRAZO DE 05 (cinco) dias, sob pena de assim 

não o fazendo, ser o presente feito julgado extinto, sem resolução de 

mérito, nos termos do ARTIGO 485, § 1º, DO CPC.

III- Intime-se.

III- Cumpra-se.

Várzea Grande 20 de abril de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 296949 Nr: 17333-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA MARTINS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA BORGES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a inventariante para promover as citações dos herdeiros, 

apresentando suas qualificações, no prazo de 05 dias.

Ad cautelam, oficie-se ao INSS, requisitando informações acerca de 

eventuais dependentes da falecida Luzia Borges Farias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 313710 Nr: 9908-44.2013.811.0002

 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: KAREN RODER CREVELARO CARDOSO, EDILSON 

VALE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, THIAGO DE CARVALHO PRADELLA - 

OAB:344864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer o 

pedido manejado à fl. 25, já que o mandado de averbação fora 

devidamente expedido.

II- Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 309474 Nr: 5486-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, MSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5486.26.2013.811.0002

código: 309474

VISTOS.

I- Defiro o pedido de fl. 94.

 II- Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06/06/2018, às 14h00m, ocasião que serão ouvidas as patês e suas 

testemunhas a serem arroladas.

III- Intime-se.

IV- Notifique-se.

V- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

VI- Cumpra-se.

Várzea Grande, 20 de abril de 2018.

Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 287710 Nr: 7079-27.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVDSC, GCDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de alimentos

Código : 287710

Vistos.

I- Recebi hoje.

II- Defiro o pedido de fls., 87.

 III – Adote Sr. Gestor as providencias pertinentes.

IV – Cumpra-se.

Várzea Grande 20 de abril de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 405851 Nr: 14446-97.2015.811.0002

 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: ACAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:OAB/MT15.370, ROBSON A. H. DOS SANTOS - 

OAB:17.218/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, na presente data os autos foram desarquivados, conforme 

requerido, e se encontra disponivel para carga no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho
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 Cod. Proc.: 295981 Nr: 16269-14.2012.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de aLIMENTOS

Processo N.º 16269.14.2012.811.0002

Código 295981

VISTOS.

Leticia mariane Martins ee silva representada por sua mãe, ingressou com 

a presente AÇÃO DE ALIMENTOS em face de benedito mauro da silva.

 Pela petição de fls. 51/52 as partes requerem a desistência da ação.

 É o relatório.

Decido.

Preleciona THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua obra “Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor”, em comentário ao art. 485, inciso viii, do 

CPC:

 “O pedido de desistência da ação somente poderá ser acolhido se houver 

assentimento do réu, que já tenha oferecido resposta, ou por renúncia do 

autor ao direito pleiteado.” (RJTAMG 38/230).

 Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII C/C 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência 

formulado.

 Sem custas, posto que defiro às partes os benefícios da assistência 

judiciária gratuita.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 20 de abril de 2018.

Dr. José Antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 303085 Nr: 23993-69.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCP, CRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RQP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, por edital, a pedido da Defensoria Pública que 

lhe assiste, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob 

pena de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 93276 Nr: 2887-61.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA FELIPE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN TADASHI MAEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19145/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davelini Pereira leite Alencar 

- OAB:9739 oab/mt, ELCI JACQUES ANDRADE - OAB:12924

 Certifico que, em face da diligência negativa do Oficial de Justiça, INTIMO 

A PARTE AUTORA a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias (Prov. 

56/2007 - CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 440031 Nr: 6808-76.2016.811.0002

 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: LFDSR, AMDSR, JCDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN DOMINGUES BARROS - 

OAB:18.538, Stella Carolina Fonseca Zeferino da Silva Barros - 

OAB:18803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que a diligência do Oficial de Justiça foi 

negativa (59/60), intimo a parte autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 276169 Nr: 19586-54.2011.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 12.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, devidamente intimada por edital, decorreu “in albis” o prazo 

para a parte autora manifestar-se quanto ao andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 210184 Nr: 5960-70.2008.811.0002

 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: HBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDOSSMRRDO, VCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA - 

OAB:7260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que remeti matéria a imprensa para que a parte Autora possa se 

manifestar através do seu advogado, sobre a certidão do Oficial de justiça 

já juntada nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 379200 Nr: 26161-73.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEGDC, AMGDC, LGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO DO REQUERIDO acima qualificado, de 

todo o teor do Pedido de Cumprimento de Sentença, cuja cópia segue 

anexa fazendo parte integrante, PARA QUE NO PRAZO DE 03 (TRÊS) dias 

efetue o pagamento das três últimas prestações alimentícias que se 

encontram em atraso, correspondentes aos meses de (Janeiro a 

Março/2017), no valor de R$: 1.139,49 (Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e 

Quarenta e Nove Centavos) e mais as que se vencerem no curso da Ação 

(Súmula 309 STJ), prove que o fez ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, SOB PENA DE PRISÃO, bem como, CIENTIFIQUE-O, que será o 

título protestado (Art. 528, parágrafo 1º do CPC), aplicando-se no que 

couber, o disposto no Art. 517 do CPC.

 E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 246359 Nr: 6594-95.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFSDS, RSDS, ANDS, ASDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 CERTIFICO QUE, com fundamento no art. 203, parágrafo 4º do N.C.P.C., 

em face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos 

autos, encaminho-o à Imprensa, para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Edith Garcia

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 402123 Nr: 12458-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGFDQ, MFDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Polizei - OAB:19.636

 CERTIFICO QUE, com fundamento no art. 203, parágrafo 4º do N.C.P.C., 

em face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos 

autos, encaminho-o à Imprensa, para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Edith Garcia

Analista Judiciária

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 420324 Nr: 22158-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDS, MRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Os autos vieram-me conclusos diante do pedido contido em fl. 63.

É o necessário. DECIDO.

Inicialmente, mantenho a nomeação da i. Defensora Pública Dr.ª Sandra 

Cristina Alves como Curadora Especial à lide, a fim de patrocinar os 

interesses da requerida NISANGELA CLARA DE SOUZA, citada por edital 

(fl. 22).

Outrossim, suspendo, por ora, a determinação de fl. 62, no que diz 

respeito às expedições dos ofícios lá referidos, sob a condição de que o 

responsável pelo Núcleo de Prática Jurídica da Instituição de Ensino 

Superior UNIVAG comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, as 

providências tomadas em relação ao(s) aluno(s) e demais responsáveis 

que se mantiveram inertes ao tempo que deveria ter sido observado os 

deveres inerentes a prestação jurisdicional aos mais carentes.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 478665 Nr: 1319-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSA, KJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320, ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - OAB:11642, 

KÍVIA RIBEIRO LONGO RIOS - OAB:MT 13.212, LUIZ AUGUSTO 

ARRUDA CUSTODIO - OAB:11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12750

 Vistos etc.

 Face ao noticiado às fls. 170/171, remeta-se os autos ao contador judicial 

para apuração dos valores efetivamente pagos pelo executado.

Após, volva-me imediatamente concluso para análise.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 447140 Nr: 10515-52.2016.811.0002

 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: KJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednéia Silvana Gançalves - 

OAB:12.320/MT, ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - OAB:11642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750

 Vistos etc.

 Aguarde-se o cumprimento da determinação nos autos em apenso (Cód. 

478665).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 261524 Nr: 545-04.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRDSC, JLDCCF, ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara de Lourdes Soares 

Orione e Borges - OAB:4807-B

 Vistos etc.

Acolho o pedido de fls. 349/350, razão pela qual determino que a 

secretaria deste Juízo designe dia e hora para a realização de audiência 

de Conciliação, com as formalidades de praxe.

Conste dos referidos mandados a advertência prevista no §8º do artigo 

334 do CPC/2015, in verbis: 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.

Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer 

em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas.

Intimem-se.

Notifique-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 261525 Nr: 571-02.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRDSC, JLDCCF, ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DE LOUDERS SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4807/B

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação contida à fl. 186, e em seguida, aguarde-se o 

cumprimento da determinação procedida nos autos em apenso (Cód. 

261524).

Às providências.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000331-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO EVAIR GONCALVES (REQUERENTE)

CLEMILDA PAULA DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/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 Processo: 

1000331-83.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 2.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/[Alimentos, Casamento]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: GONCALO EVAIR GONCALVES, 

CLEMILDA PAULA DA SILVA GONCALVES Parte Ré: Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizada por GONÇALO EVAIR 

GONÇALVES e CLEMILDA PAULA DA SILVA GONÇALVES, consoante os 

termos pugnados na inicial. Com a inicial vieram documentos. A inicial foi 

recebida (id n. 4707500), ocasião em que oportunizou-se vista dos autos 

ao representante do Ministério Público. Em parecer acostado no id n. 

12114991, o Parquet manifestou pela procedência do pedido inicial, 

decretando-se o divórcio do casal. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. No caso, os requerentes GONÇALO 

EVAIR GONÇALVES e CLEMILDA PAULA DA SILVA GONÇALVES pugnam 

pela decretação do divórcio, extinguindo-se, por consequência, o vínculo 

matrimonial, averbando-se a decisão na certidão de casamento no 

competente cartório de registro civil, para que produza os devidos e legais 

efeitos. Desnecessária a designação de audiência conciliatória. Os 

requerentes afirmam que não possuem bens a serem partilhados. A 

guarda da menor será exercida pela genitora, bem como o direito de visita 

do genitor será exercido sempre que viajar para a cidade onde mora a 

filha. Além disso, os requerentes avençaram que o período das férias 

escolares será dividido entre os genitores. Ficou estabelecido que o 

genitor pagará, a título de alimentos, para a infante, o montante equivalente 

a 21,34% (vinte e um vírgula trinta e quatro por cento) do salário mínimo. 

Posto isso, com base na Lei n.º 6.515/77, art. 226, § 6º, da Constituição 

Federal e art. 1.571, IV, do Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e DECRETO O DIVÓRCIO do casal GONÇALO EVAIR GONÇALVES e 

CLEMILDA PAULA DA SILVA GONÇALVES e, via de consequência, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015, declaro extinto o presente feito com 

resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de averbação ao Cartório do 2º Serviço Notarial da Comarca de 

Poconé - MT (id n. 4636877). Seja expedido também, o competente termo 

de guarda em favor da genitora CLEMILDA PAULA DA SILVA 

GONÇALVES. Isento de custas e de honorários, em razão da gratuidade já 

deferida (id n. 4707500). Ciência ao MP. P.I.C. Às providências. (Assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004620-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar as partes para manifestarem sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004620-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar as partes para manifestarem sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001777-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907/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)

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar as partes para manifestarem sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001777-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907/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)

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar as partes para manifestarem sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000504-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA BIBIANA DE SOUZA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar as partes para manifestarem sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001608-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN MACHADO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar as partes para manifestarem sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001608-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN MACHADO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar as partes para manifestarem sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001877-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GOMES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar as partes para 

manifestar sobre o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001877-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GOMES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar as partes para 

manifestar sobre o laudo pericial

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003111-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERIA DA CRUZ FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIÁRIA GOLDEN (RÉU)

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1003111-59.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 

11/07/2018, às 13:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002986-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO NERILLO (AUTOR)

MARIA CRISTINA NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (RÉU)

CELSO FIRMO RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n°. 1002986-91.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 11/07/2018, às 13:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002971-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITE FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTER BELEM NUNES

 

Processo n°1002971-25.2018.8.11.0002. Vistos... Em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 06/07/2018, às 

16:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002840-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MESSIAS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA DA CUNHA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1002840-50.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. À vista da ausência de manifestação expressa da parte autora 

quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 06/07/2018, às 17:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002993-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1002993-83.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 

06/07/2018, às 17:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003003-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELVECIO TAVARES DE CARVALHO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1003003-30.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 

06/07/2018, às 18:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001007-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA DE REZENDE BUENO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

retirar a carta precatória para cumprimento

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias
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 Cod. Proc.: 330664 Nr: 26958-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Ou seja, não há omissão a ser sanada por não ter a devedora trazido aos 

autos elementos satisfatórios quanto ao cumprimento total de suas 

obrigações, de forma que REJEITO os Embargos Declaratórios de fls. 

224/230.Por entender, contudo, que a devedora não agiu de forma induzir 

o juízo a erro com seus Embargos, tão pouco vislumbro caráter 

protelatório, mas apenas descabimento da medida, deixo de condenar a 

empresa ao pagamento de multa por litigância de má-fé.Assim, REDUZO 

EX OFFICIO o valor da multa para o patamar de R$ 25.624,90 (vinte e cinco 

mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), que sobre o 

qual deverão incidir multa e honorários advocatícios no importe de 10%, 

resultando em um montante de R$ 30.749,88 (trinta mil setecentos e 

quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos).Decorrido o prazo 

recursal, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor do valor 

supra e do saldo remanescente em conta em favor da 

devedora.Considerando a ausência de prova da substituição do medidor, 

bem como, da efetiva revisão de consumo na UC do credor, o que 

evidencia o descumprimento da tutela até o momento, concedo à devedora 

o prazo de 30 (trinta) dias para comprovação da troca do medidor, 

devendo trazer aos autos laudo da substituição com a aquiescência do 

consumidor.Não cumprida a obrigação nesse prazo, o que deverá ser 

declinado pelo credor, nos termos do art. 537, caput, e § 1º, II, do NCPC , 

fixo, desde já, nova multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), pelo 

período de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de nova fixação ou majoração 

posterior acaso persista o não cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 427282 Nr: 25817-58.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZI ELAINE SALLES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para fornecer seus 

dados bancários para confecção de alvará

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 450299 Nr: 12052-83.2016.811.0002

 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: REBECA DOS SANTOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que a contestação bem como a impugnação foram anexadas 

tempestivamente. Impulsiono, para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 441761 Nr: 7656-63.2016.811.0002

 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: ANAIL MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN GARCIA GONÇALVES DA SILVA, JANIO 

GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA APARECIDA DA 

SILVA DUARTE - OAB:OAB/MT 8650, FRANCIANY M. DA S. A. 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 Certifico que a contestação bem como a impugnação foram anexadas 

tempestivamente. Impulsiono, para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 438235 Nr: 5843-98.2016.811.0002

 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: RUDINEU DE ARRUDA SILVA

 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:OAB/MT 57160

 Certifico que a contestação bem como a impugnação foram anexadas 

tempestivamente. Impulsiono, para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437091 Nr: 5195-21.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE LAURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 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:OAB/MT 13.245-A

 Certifico que a contestação bem como a impugnação foram anexadas 

tempestivamente. Impulsiono, para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 332284 Nr: 1022-22.2014.811.0002

 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: NELSON CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:OAB/PB 1853- A, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386/SP

 Certifico que a contestação bem como a impugnação foram anexadas 

tempestivamente. Impulsiono, para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 412020 Nr: 17810-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJA SUPERMERCADO EIRELE - EPP, TSURU & 

TSURU LTDA - ME, A.E.TSURU - ME, SUPERMERCADO CASA DO PVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 
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a certidão do Oficil de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 381343 Nr: 28428-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAURA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:1388-E/MT, LUIZ A. BORGHI JR. - OAB:OAB/SP277.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9254

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande - MT, 23 de Abril de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 370111 Nr: 19532-83.2014.811.0002

 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: ANDRE LUCAS DUARTE

 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-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande - MT, 23 de Abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 381959 Nr: 28223-86.2014.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS NETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETO COM DE ALIMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIAN BENEDITO NUNES - 

OAB:16602 MT, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:OAB/MT 

4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:OAB/MT 12.635

 Certifico que encaminho novamente a intimação da decisão de fls.86 em 

razão de que não constou o patrono do autor na publicação 

anterior:"Processo n° 28223-86/2014 (Cód. 381959)Vistos...Apesar da 

evidente perda do periculum in mora, pelo princípio do contraditório, 

manifeste-se o requerente quanto ao pedido de intervenção de fls. 77/79 e 

documentos, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, conclusos.Intime-se.Cumpra-se. Várzea Grande–MT, 16 de 

fevereiro de 2018. Ester Belém Nunes- Juíza de Direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 396061 Nr: 9213-22.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JULIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais para o fim de DECLARAR 

INEXISTENTE com relação à parte autora os débitos de R$ 36,66 e R$ 

36,68, referentes aos contratos n.° 0000000928567420 e n.° 

0000000928569171, respectivamente,CONDENO a ré a proceder à 

reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante 

fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Condeno a parte 

ré, ainda, em custas processuais e honorários advocatícios, esses 

arbitrados em dez por cento sobre a condenação.Para fins de liquidação 

da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ ), considerando 

que a relação aqui discutida é extracontratual, e correção monetária pelo 

INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ ). Intime-se a ré para 

recolher as custas processuais com base na condenação, sob pena de 

serem anotadas às margens da distribuição em seu nome, a fim de 

lastrear eventual Execução Fiscal.Transitada em julgado, intime-se a parte 

autora para querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, sob 

pena de arquivamento.Esta sentença é publicada no seguinte endereço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 509403 Nr: 18683-09.2017.811.0002

 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: ODÉZIO LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PAULA COSTA - 

OAB:10952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8683-09/2017. (Cód. 509403)Vistos...Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar em sede de liminar, o pagamento de 1/8 das rendas obtidas 

com a administração e locação do imóvel aqui discutido.São requisitos 

para a concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.A probabilidade do 

direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de 

documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, 

seria capaz de demonstrar o direito invocado, REJEITO A TUTELA 

PRETENDIDA.A fim de estabelecer a autocomposição, com fulcro no art. 

334, caput, §4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ 

mediação para o dia _____/_____/2018 às ____:____ horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC.Cite-se a parte requerida, por correio ou mandado, para 

comparecimento à audiência de conciliação e/ou mediação, com 

antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a prerrogativa de 

manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da audiência acima 

designada, seu desinteresse na autocomposição, hipótese em que a 

audiência será cancelada e o termo inicial para oferecer contestação 

iniciará da data do protocolo do pedido de cancelamento da solenidade 

(art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, ambos do CPC). 

Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 19 de abril de 2018.Ester Belém 

NunesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413988 Nr: 18908-97.2015.811.0002

 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: JOÃO NICOLAI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137

 DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de 

Usucapião Extraordinário para o fim de DECLARAR em favor do autor o 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO E CONSEQUENTE DOMÍNIO sobre os lotes 

urbanos 16 e 17 da Quadra 08, Loteamento Cidade de Deus, com áreas de 

359,78 m² e 360,18 m², respectivamente, com matrícula do loteamento 

registrada no 1º Serviço Notarial e Registral desta Comarca sob o n.º 

4.927, com os seguintes limites e confrontações, indicados nos Memoriais 

Descritivos de fls.29/33:Lote 16:- pela frente, medindo 12,00 metros, 
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confrontando com a Rua I;- pelos fundos, medindo 11,98 metros, 

confrontando com o Lote n.° 05;- pelo lado direito, medindo 30 metros, 

confrontando com o Lote n° 17; e- pelo lado esquerdo, medindo 30 metros, 

confrontando com o Lote n.° 15.Lote 17:- pela frente, medindo 11,99 

metros, confrontando com a Rua I;- pelos fundos, medindo 12,03 metros, 

confrontando com o Lote n.° 05;- pelo lado direito, medindo 30 metros, 

confrontando com o Lote n° 18; e- pelo lado esquerdo, medindo 30 metros, 

confrontando com o Lote n.° 16. Para tanto, DEVERÁ esta sentença servir 

de título para abertura de nova matrícula no CRI desta Comarca.Pelo 

princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais, bem como, honorários advocatícios em favor do autor, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Intime-se a ré para comprovar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de serem anotadas às 

margens da distribuição para lastrear eventual Execução Fiscal, conforme 

determina a CNGC.Transitado em julgado, expeça-se mandado ao cartório 

de registro de imóveis desta Comarca para abertura de registro definitivo 

dos lotes no nome do autor, com cópia desta sentença.Cumpridas as 

exigências supra, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.Esta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436045 Nr: 4679-98.2016.811.0002

 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: ADENOR BUSSONARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO 

BRASIL – ASTEP BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Jácomo Clivati Junior - 

OAB:9245/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4679-98/2016. (Cód. 436045)Vistos...Dessa forma, em 

virtude da vigência do Novo Código de Processo Civil oportunizo a parte 

autora a emenda da inicial, devendo indicar qual tutela pretende em sua 

inicial, no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). DESSA FORMA, rejeito o pedido, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

providencie o recolhimento das custas e taxas processuais de 

ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC).Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 19 de abril de 

2018.Ester Belém Nunes Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 430220 Nr: 1549-03.2016.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NICOLAI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 DIANTE DISSO, por entender que a pretensão da requerente não 

prospera, REJEITO esta impugnação ao valor da causa, mantendo o valor 

originalmente atribuído à ação principal.Sem custas por ser feito novo. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios pela natureza do incidente 

processual.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações, 

trasladando-se cópia para os autos da Ação de Usucapião n.º 

18908-97/2015 (Cód. 413988) em apenso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002554-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR FERREIRA ARRUDA (REQUERENTE)

JOSE LUIZ FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

MARTA CATARINA FERREIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002554-09.2017.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 43.506,71; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS 

PROVISIONAIS (1289)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARTA CATARINA FERREIRA ARRUDA, JOSEMAR 

FERREIRA ARRUDA, JOSE LUIZ FERREIRA DE ARRUDA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos... Em havendo interesse na produção de prova pericial, Para 

realização da perícia nomeio a Engenheira Eletricista Naíra Araújo, com 

endereço na Av. Salim Nadaf, n.° 1465, Ed. Kerly, Apto. 04, Centro, em 

Várzea Grande-MT, CEP 77.110-500, fone (65) 98132-2211 e e-mail 

naira.ene@gmail.com. Assim, intimem-se as partes, para querendo, em 

cinco dias, formularem quesitos e indicar assistente técnico em 

conformidade com o art. 465, do CPC. Decorrido o prazo supra, intime-se o 

perito para tomar ciência de sua nomeação dizendo se aceita o encargo, 

bem como, apresentar proposta de honorários, os quais deverão ser 

arcados pela parte autora. À vista da resposta do perito, intime-se 

requerida para em dez dias comprovar o pagamento dos honorários 

periciais. Comprovado o depósito da verba honorária, intime-se o perito 

judicial para que retire os autos para realização da perícia, sendo o prazo 

máximo de trinta dias para a entrega do Laudo Pericial em cartório. Fica 

desde já autorizado o levantamento de 50% dos honorários, no início dos 

trabalhos periciais. Juntando o laudo digam as partes em cinco dias e 

conclusos para designação de audiência. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002865-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA GINO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

SERGIO RODRIGO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MICHELE PEREIRA (TESTEMUNHA)

ERINEIA XAVIER DA COSTA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002865-34.2016.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 2.180,05; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: SEBASTIAO PEREIRA GINO Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Em havendo 

interesse na produção de prova pericial, para realização da perícia nomeio 

a Engenheira Eletricista Naíra Araújo, com endereço na Av. Salim Nadaf, 

n.° 1465, Ed. Kerly, Apto. 04, Centro, em Várzea Grande-MT, CEP 

77.110-500, fone (65) 98132-2211 e e-mail naira.ene@gmail.com. Assim, 

intimem-se as partes, para querendo, em cinco dias, formularem quesitos 

e indicar assistente técnico em conformidade com o art. 465, do CPC. 

Decorrido o prazo supra, intime-se o perito para tomar ciência de sua 

nomeação dizendo se aceita o encargo, bem como, apresentar proposta 

de honorários, os quais deverão ser arcados pela parte autora. À vista da 

resposta do perito, intime-se requerida para em dez dias comprovar o 

pagamento dos honorários periciais. Comprovado o depósito da verba 

honorária, intime-se o perito judicial para que retire os autos para 

realização da perícia, sendo o prazo máximo de trinta dias para a entrega 
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do Laudo Pericial em cartório. Fica desde já autorizado o levantamento de 

50% dos honorários, no início dos trabalhos periciais. Juntando o laudo 

digam as partes em cinco dias e conclusos para designação de audiência. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004025-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEONITA GOMES FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004025-94.2016.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Registro de 

nascimento após prazo legal, Retificação de Data de Nascimento]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DEONITA GOMES FARIA Parte 

Ré: Vistos... Certifique a Sra. Gestora se a parte autora providenciou a 

juntada dos documentos solicitados pelo Ministério Público. Não estando 

juntados os respectivos documentos, determino a intimação pessoal e pela 

imprensa oficial da parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 1º). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002867-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA PIRES ANDREATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT0017720A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002867-04.2016.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: SAMIRA PIRES ANDREATO Parte Ré: RÉU: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos... Certifique a Sra. Gestora se a parte requerida foi 

devidamente citada e se já houve habilitação nos autos. Designo audiência 

de conciliação para o dia 04/07/2018 às 17:30. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007005-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO)

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007005-77.2017.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/

[Retificação de Nome]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARILUCE DE ALMEIDA Parte Ré: Vistos etc. Trata-se de pedido AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL requerido por MARILUCE DE ALMEIDA, 

alegando que em sua certidão de casamento o sobrenome de sua genitora 

saiu incorreto. Requer, assim, a procedência do pedido para retificar em 

seu assento de casamento o nome correto de sua genitora. O Ministério 

Público se manifestou favorável conforme parecer de Id. nº 10542880 - 

Pág. 1-2. Relatei. Fundamento e Decido. Trata-se de pedido de retificação 

de registro de assento de casamento, alegando que em sua certidão de 

casamento o sobrenome de sua genitora saiu incorreto. De fato, constato 

pelos documentos juntados à Id. 9849065 - Pág. 3, que o sobrenome da 

genitora da autora, saiu incorreto em sua certidão de casamento, sendo 

necessária a devida correção, para então constar como sendo correto 

MARIA LUZIA DE ALMEIDA, conforme documento juntado à Id. nº 9849048 

- Pág. 1. Dessa forma, conquanto se trate de eventual erro material, certo 

é que a retificação presta-se tão somente a assegurar a autenticidade e 

espelhar a veracidade nos documentos pessoais da requerente, 

individualizando-a corretamente, não tendo o fim de ocasionar prejuízos a 

terceiros. Assim, deve ser deferido o pedido inicial para retificar o nome 

da genitora da autora em seu assento de casamento, constando seu nome 

correto. DIANTE DISSO, nos termos do § 4º, art. 109, da Lei nº 6015/73, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO feito nesta Ação de Retificação de 

Assento de Casamento para DETERMINAR a expedição do competente 

mandado ao 2º Serviço Notarial e Registro de Várzea Grande-MT, para 

que providencie a retificação no assento de casamento indicado à Id. nº 

9849065 - Pág. 3, para constar corretamente o sobrenome da genitora da 

autora como sendo MARIA LUZIA DE ALMEIDA. Sem custas por ser o 

requerente beneficiário da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, 

ante a ausência de litigiosidade. Dê ciência ao Ministério Público, Após o 

trânsito em julgado e apresentado e entregue ao requerente a certidão 

devidamente retificada, arquivem-se com as devidas baixas e anotações. 

Expeça-se o necessário com urgência. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 328759 Nr: 25058-65.2013.811.0002

 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: RAQUEL ALANOCA DE DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA(BURITIS RENAULT), 

RENAULT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LORIS AZEVEDO - 

OAB:15344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759, ISA BACCHI COVER - OAB:MT 8333, LYZIA S. 

MENNA BARRETO FERREIRA - OAB:7329/MT, PATRICK ALVES COSTA 

- OAB:7993-B/MT

 [..]DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como ponto controvertido: a comprovação se o defeito do 

veículo é de fabricação e a comprovação dos danos morais ocasionados. 

[...]DEFIRO A PERÍCIA pretendida pelas requeridas supracitadas.De 

conformidade com o art. 95 do CPC; a remuneração do perito será 

adiantada pela parte que houver requerido a perícia, no caso em tela 

caberá às requeridas Doeler Distribuidora de Veículos Ltda. e Renault do 

Brasil S/A o rateio dos custos com sua realização, sendo cada uma 

responsável por 50% dos honorários periciais.Para realização da perícia 

nomeio o Engenheiro Mecânico, Sr. Leandro Brito Teixeira, Rua Waldomiro 

Araújo Bastos, n. 65, Bosque da Saúde II, Cuiabá – MT, Tel.: (65) 

99201-5183, e-mail: engepromac@bol.com.br. [...].Deixo para designar 

audiência de instrução e julgamento após a realização da 

perícia.Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297181 Nr: 17597-76.2012.811.0002

 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. 22 - LOTE 19 TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Denota-se que, na inicial a parte autora pleiteia a reintegração do lote 22, 

da quadra 22 do Loteamento Terra Nova, no entanto logo após o 

despacho inicial que indeferiu o pedido de liminar (fl. 31), o autor 

peticionou aos autos alegando tratar-se do lote 19, da quadra 22 (fl. 32), o 

que induziu este juízo ao erro de expedir mandado para o lote 19 da 

quadra 22.

Compulsando os autos, inexiste qualquer pedido de emenda a exordial ou 

juntada de documentos referentes ao lote 19, posto que todos os 

documentos instruídos na exordial reforçam o interesse dos autores no 

lote 22, conforme fl. 27.

Sendo assim, a fim de evitar eventual arguição de nulidade, intime-se a 

parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito.

Caso a parte autora informe interesse na emenda da inicial, intime-se a 

parte requerida para informar seu consentimento ou não no prazo de 05 

dias, nos termos do artigo 329, II, CPC.

Registo que o silencio do requerido para informar seu consentimento ou 

não à eventual pedido de emenda importará na sua anuência.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 351107 Nr: 16661-80.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZILMA PIRES RIGAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO RIGAZZO, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4759/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 Vistos, etc.

Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser modificada a 

decisão recorrida de fls. 153/158, 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. 06/2018/GB2VC, o qual foi encaminhado por meio 

eletrônico, conforme aviso de recebimento da correspondência enviada 

que segue anexo.

 Dê-se regular prosseguimento ao feito e intime-se a parte exequente para 

trazer cálculo atualizado do débito, observando os parâmetros ditados na 

decisão de fls. 153/158 e requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 10 dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 315864 Nr: 12220-90.2013.811.0002

 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: JOSE FERREIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RAFAEL JAHN, 

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, GENERALI DO BRASIL 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20.332-A OAB-MT

 (..), DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como pontos controvertidos: se o condutor do veículo de 

Propriedade da empresa Transportadora Batista Duarte Ltda., G380A 4x2, 

ano 2010, Placa GVZ-9069, Eduardo Rafael Jahn, transitava em 

velocidade incompatível para a via; a existência de culpa exclusiva ou 

concorrente do autor por ocasião do acidente de trânsito ocorrido no dia 

19 de janeiro de 2013, a existência de danos materiais e morais, e a 

responsabilidade civil dos requeridos em indenizar o autor.Defiro, em 

parte, a produção de provas requeridas pelas partes, consistente em 

prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, ficando estes desde 

já advertidos de que deverão comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, sendo presumidos confessados os fatos alegados caso não 

compareça ou comparecendo, se recuse a depor, mediante a aplicação da 

pena de confissão (CPC. § 1º, art. 385). (...). Para tanto, designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 2018 às 

14horas.O autor já arrolou suas testemunhas às fls. 24, e a requerida às 

fls. 65. A intimação das testemunhas arroladas deverá ser providenciada 

pela parte que as arrolou (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 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 (artigo 

455, §1º, do CPC).Contudo(...).Consigno que, a inércia na realização da 

intimação da testemunha importa na desistência de sua inquirição, 

conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC.Indefiro o pedido de 

prova pericial médica e psicológica formulada pela parte requerida 

(...).Outrossim, Indefiro o pedido de prova pericial e/ou 

vistoria/constatação in locu, (...). Consigno que, caso queira provar o 

alegado por meio de documentos deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão.(,,,)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 286644 Nr: 5896-21.2012.811.0002

 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: VERILDO MARCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA APARECIDA BATISTA, VALDIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238-OAB-MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 10.875, Paulo F. Schneider - OAB:8117

 [...]DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como ponto controvertido: qual das partes efetivamente deu 

causa a rescisão contratual e a comprovação dos danos materiais e 

morais.3. Da prova oralTem-se que a parte autora informou que os fatos 

alegados na exordial estão comprovados pelos documentos que instruíram 

a inicial (fl. 151), enquanto a parte requerida pugnou pelo depoimento 

pessoal do autor e oitiva de testemunha (fl. 156).Sendo assim, DEFIRO a 

produção de prova pugnada pela parte requerida/reconvinte de 

depoimento pessoal do autor/reconvindo e oitiva de testemunha, ora 

arrolada à fl. 156.Finalmente, para a produção da prova oral deferida 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 20 DE JUNHO DE 2018 

ÀS 15H30MIN.A intimação da testemunha arrolada nos autos pela parte 

requerida deverá ser providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar ao processo, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (artigo 455, §1º, do CPC).Registro que a 

requerida arrolou testemunha à fl. 156.Consigno que, a inércia na 

realização da intimação da testemunha importa na desistência de sua 

inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC.Considerando 

o deferimento do depoimento pessoal da parte autora, esta deverá ser 

intimada pessoalmente e desde já fica advertida de que deverá 

comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo presumidos 

confessados os fatos alegados caso não compareça ou comparecendo, 

se recuse a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, conforme 

previsão do artigo 385, §1º do CPC.Digne-se esta secretaria a retificar a 

capa dos autos e registros do Sistema Apolo para constar a qualificação 

completa da parte requerida e cadastre o seu respectivo 

advogado.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 412841 Nr: 18243-81.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA SANTOS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A
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 Certifico que, envio intimação ao DJE a parte requerida para manifestar 

sua concordância com o pedido de desistência apresentado pela autora, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 235126 Nr: 15138-09.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA NUNES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 303750 Nr: 24708-14.2012.811.0002

 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: GILSIVAN VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GISELE WAHL DE 

ALCÂNTARA - OAB:11.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 341187 Nr: 8855-91.2014.811.0002

 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: LAERCI TODESCHINI, ROBISON TODESCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL- CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM 

LTDA, TODESCHINI CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, S2 

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FS 

PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, COHABITA 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, MADEFLORA 

REFLORESTAMENTO LTDA, JOAO CARLOS SIMONI, BRUNO SIMONI, 

PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PC MECÂNICA E 

TRANSPORTES LTDA - EPP, BR PAVING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO COELHO - 

OAB:5950-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16876, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:3722/MT, LUCIANA 

REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/O MT, PAULO SERGIO 

DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com a Dr MARCELO 

COELHO, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono estes autos à 

remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação 

ao mencionado advogado para providenciar a devolução do processo em 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 417805 Nr: 20895-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEARCI TODESCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SIMONI, CONSTIL CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA, TODESCHINI CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLENAGEM LTDA, S2 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, FS PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, COHABITA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, 

MADEFLORA REFLORESTAMENTO LTDA, PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, PC MECÂNICA E TRANSPORTES LTDA - EPP, BR 

PAVING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO COELHO - 

OAB:5950-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749B, 

antonio paulo cabral junior - OAB:19760/O, JOSE ARLINDO DO 

CARMO - OAB:3722/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401, PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT, PEDRO 

OLAVARRIA E SILVA - OAB:21275/O

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com a Dr MARCELO 

COELHO, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono estes autos à 

remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação 

ao mencionado advogado para providenciar a devolução do processo em 

3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 59735 Nr: 5418-28.2003.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO EDGAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 411750 Nr: 17625-39.2015.811.0002

 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: MILTON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, DOMANI VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, ZENILSON LUCAS DE ARRUDA - 

OAB:19841/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MANOEL DE ARRUDA 

ALVIM NETTO - OAB:12.363/SP

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 182.

Em assim sendo, desentranhem-se os documentos requeridos, mediante 

cópia e recibo nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 473841 Nr: 23077-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANPHARMA DISTRIBUIDORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS & FERREIRA, ANGELO FERNANDES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003129-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA GIL DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 452 de 517



SANDRA TEREZINHA BARROS FREIRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003129-80.2018.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANA ROSA GIL DO 

AMARAL Parte Ré: REQUERIDO: SANDRA TEREZINHA BARROS FREIRE 

Vistos. Em análise dos autos verifica-se que a presente missiva foi 

distribuída em 20 de abril de 2018, após a data designada para a 

realização da audiência de conciliação, 11 de abril de 2018, em desacordo 

com o art. 394 da CNGC, inexistindo nos autos informação de que a 

audiência foi redesignada. Destarte, solicite-se ao juízo deprecante que 

informe quanto à redesignação do ato. Informada nova data da audiência, 

cumpra-se conforme deprecado. Caso contrário, decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem manifestação, devolva-se a Carta Precatória ao juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução (art. 390, da CNGC). 

Às providências. Várzea Grande, 23 de abril de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003179-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERGUE PEDREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003179-09.2018.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GUTEMBERGUE PEDREIRA DA 

COSTA Parte Ré: RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Em análise dos autos, 

verifica-se que o presente feito está endereçado ao Juizado Especial, de 

forma que este juízo carece de competência para processar e julgar a 

presente demanda. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e 

determino a sua redistribuição para o Juizado Especial Cível desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 23 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004474-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANICE FIALHO DE MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR PAREJA CANEDO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IVANILDO CARDOSO (TESTEMUNHA)

FRANCISCO NAILSON HOLANDA DA SILVA (TESTEMUNHA)

VALENTINA SERGIA DE MACIEL (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004474-52.2016.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 1.610,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: IVANICE FIALHO DE MORAES Parte Ré: 

RÉU: CESAR PAREJA CANEDO - ME Vistos, etc. Determinada a realização 

de perícia nos autos, conforme Id. 12238954, a parte requerida se 

manifestou no Id. 12716233, oportunidade em que apresentou impugnação 

à perícia, sob a alegação de que a prova pericial é desnecessária e 

resultará em medida meramente protelatória. Salienta que nenhuma das 

partes rogou pela produção de prova pericial e que diante do óbito do 

animal não haverá prova mediante análise clínica do paciente, mas sim a 

prova indireta pela análise de documentos médicos, o que, ressalta, já foi 

realizado quando do julgamento do feito pelo CRMV – Conselho Regional 

de Medicina Veterinária, o qual julgou improcedente a denúncia realizada 

pela autora, reconhecendo a lisura do atendimento prestado ao animal 

(Ozzi). Assim, fundamenta sua argumentação no artigo 464, §1º, II do 

CPC, segundo o qual a prova pericial será indeferida quando for 

desnecessária em vista de outras provas produzidas e requer o 

chamamento do feito à ordem para se reconhecer a desnecessidade da 

prova pericial determinada e oficiado ao CRMV do Estado de Mato Grosso 

para apresentar o relatório e acórdão que julgou a matéria destes autos. 

Outrossim, se mantida a perícia, requereu a dispensa do pagamento dos 

honorários periciais, uma vez que a considera desnecessária, bem como 

que o perito designado apresente seu currículo a fim de que se possa 

atestar se este é especialista em animais de pequenos porte, para então 

possibilitar à requerida eventual impugnação ao profissional. De outro lado, 

a parte autora compareceu aos autos por meio da petição de Id. 

12818059, aduzindo que a despeito da determinação para apresentação 

de cópias legíveis dos exames e prontuário do animal, está impossibilitada 

de fazê-lo, uma vez que estes estão em poder da requerida, a qual se 

nega a entrega-los, motivo pelo qual requer seja requisitado à requerida os 

documentos originais contidos nos Ids. 3673093, 3673101. Pois bem. 

Dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito”. A produção de prova no processo fica à livre 

apreciação do Juiz presidente do feito, uma vez que com relação a este, 

não há falar-se em preclusão processual na produção de prova, tudo em 

consideração de que é o magistrado o destinatário final da produção 

probatória estabelecida na contenda. A propósito, leia-se o entendimento 

do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - PODER INSTRUTÓRIO DO 

MAGISTRADO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO 

- INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO - RECURSO IMPROVIDO. A produção de 

provas tem por destinatário imediato o juiz da causa, com vistas à 

formação de sua convicção quanto à matéria posta a desate, de modo que 

apenas ele detém autoridade para averiguar a necessidade de determinar 

a realização de nova prova pericial. Se para o seu convencimento 

entendeu o nobre Magistrado que a realização de perícia se faz 

necessária e tal entendimento não comparece despropositado, deve a 

decisão ser prestigiada, em homenagem ainda ao princípio do livre 

convencimento do julgador. (TJMT – AI 109207/2009, 18/11/2009, 

Desembargadora Maria Helena Garglione Póvoas). Ademais, a despeito da 

requerida afirmar que a produção da prova é desnecessária, certo que 

esta é essencial para o exame da questão, não estando este juízo, de 

nenhuma forma, adstrito ao julgamento realizado administrativamente pelo 

CRMV de Mato Grosso para julgar a presente demanda. Nesse passo, 

certo que o julgamento realizado naquela seara não implica no mesmo 

parecer e nem mesmo deve este juízo valer-se das provas lá produzidas, 

bem porque a utilização da prova emprestada, prevista no artigo 372 do 

CPC, está condicionada à valoração do juiz e sua utilização consiste em 

uma faculdade. Outrossim, é certo que o sistema processual brasileiro é 

informado pelo princípio dispositivo, ou seja, a iniciativa probatória é da 

parte. No entanto, o princípio dispositivo é mitigado pelo princípio da 

persuasão racional do juiz ou do livre convencimento, que confere ao Juiz 

da causa a possibilidade de determinar, a qualquer tempo, a produção das 

provas que entender necessárias para dirimir as dúvidas e firmar o seu 

convencimento, com vista à verdade real. Nesse ínterim, abro um 

parêntese apenas para ressaltar que a despeito de alguns estudiosos do 

direito processual civil afirmarem que o princípio do livre convencimento 

motivado deixou de existir com o advento do Código de Processo Civil de 

2015, o doutrinador Fernando da Fonseca Gajardoni[1] é preciso e 

contundente ao afirmar que “os artigos 371 e 372 comprovam a afirmação 

de que subsiste a liberdade de valoração da prova no CPC/2015, ao 

indicar que o juiz apreciará a prova atribuindo-lhe o valor que entender 

adequado (isso não é livremente?), devendo, contudo, indicar as razões 

de formação de seu convencimento”. Com efeito, não vislumbro qualquer 

prejuízo que a produção da prova pericial poderá trazer à qualquer das 

partes ou mesmo ao julgamento da demanda, levando em conta que esta, 

em verdade, servirá para melhor comprovar se o tratamento prestado ao 

animal da autora foi o correto. Destarte, indefiro o pedido de chamamento 

do feito à ordem e cancelamento da perícia designada nos autos 

formulado pela parte requerida no item “I” do Id. 12716233, pelo que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024324/4/2018 Página 453 de 517



mantenho a realização da perícia na forma da decisão de Id. 12238954. 

Desse norte, uma vez mantida a realização da perícia, em atenção à 

previsão do artigo 95 do CPC, mantenho o pagamento dos honorários 

periciais de forma rateada, cabendo à parte requerida arcar com 50% dos 

honorários, na forma da decisão de Id. 12238954, motivo pelo qual indefiro 

o pedido formulado no item “II” do Id. 12716233. Já no que tange ao 

pugnado no item “III” do Id. 12716233, formulado pela parte requerida, 

tenho que merece acolhimento, uma vez que em conformidade com o 

disposto no artigo 465, §2º, II do CPC, assim, determino, intime-se o Sr. 

Perito para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente, com a proposta de 

honorários periciais, o seu currículo, com comprovação de especialização, 

cumprindo-se, no mais, com o disposto no Id. 12238954. De outro lado, 

quanto a arguição da parte autora de impossibilidade de apresentação de 

documentos legíveis para realização da perícia por estes estarem em 

posse da parte requerida (Id. 12818059), tenho que se tratam de 

documentos comuns a ambas as partes de modo que não há prejuízo de 

que a parte requerida apresente-os nos autos, a fim de viabilizar a melhor 

instrução e realização da perícia judicial, assim porquê determino venha a 

parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar nos autos cópias 

legíveis dos exames e prontuários de Ids. 3673093 e 3673101. No mais, 

cumpra-se conforme Id. 12238954. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Disponível em:  Acesso em 

20 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000387-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MANSOLELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO DE AQUINO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000387-19.2017.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 112.533,20; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[PARCERIA AGRÍCOLA 

E/OU PECUÁRIA, LIMITAÇÃO DE JUROS, PERDAS E DANOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSA MANSOLELI Parte Ré: 

REQUERIDO: JOSE SEBASTIAO DE AQUINO NUNES Vistos. Redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 11/06/2018, às 15h 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 no endereço pugnado no 

Id. 12613758. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007792-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO TENUTA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007792-09.2017.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOSELAINE PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: EDMUNDO 

TENUTA NETO Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 

13/06/2018, às 16h30 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 no endereço pugnado no Id. 12797889. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000525-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DE BARROS MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000525-83.2017.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 30.038,96; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BENEDITA MARIA DE BARROS 

MAYER Parte Ré: REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, notadamente no que se refere se a assinatura constante nos 

documentos de Id. 7808966 e 7809007 dos autos, de modo que à vista do 

poder instrutório do magistrado, conforme dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo ser de extrema relevância a produção de prova técnica, razão 

porque passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), 

bem assim a ordenar a produção da prova. Da Decadência Analisando os 

autos verifico não ser cabível aplicar, na espécie, o prazo decadencial do 

inc. II, do art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o 

pedido se funda na repetição do indébito, com a consequente declaração 

de inexistência de débitos, danos morais e materiais, não havendo o que 

se falar em vício aparente ou de fácil constatação no fornecimento de 

produto durável. Deste modo, não configurada a decadência, rejeito a 

preliminar arguida. Da impugnação a justiça gratuita O requerido contesta a 

concessão do benefício da justiça gratuita deferido a parte autora, 

alegando que ela não mencionou na inicial qual seria sua profissão ou 

atividade em que obtém renda, portanto não restou demonstrado à alegada 

hipossuficiência da parte autora. Assim, requereu a intimação do autora 

para que junte aos autos documentos que comprovem a real necessidade 

da justiça gratuita, sob pena de indeferido dos benefícios. Com efeito, 

entendo que desmerece acolhimento o pedido elaborado pela Ré, à vista 

de que o ônus da prova quanto à capacidade financeira do autor recai 

sobre a requerida, a qual não se desincumbiu de tal mister. Deste modo, 

não merece prosperar a pretensão do requerido, até porque ela se limitou 

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 ao autor. Da denunciação à lide Sustenta a requerida 

que os fatos decorrem única e exclusivamente dos correspondentes 

bancários, os quais respondem sob a presunção relativa de culpa pelos 

danos descritos na inicial, requerendo assim “seja inserido à lide 

CM-CS-Naide Barbosa e Vitalina Bender ME”, nos termos do art. 125, II, do 

CPC. Neste contexto, dispõe o art. 125, II, do NCPC[1] que: “art. 125. É 

admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) 

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em 

ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.” No caso 

versando inexiste qualquer previsão legal que imponha aos 
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correspondentes bancários citados ressarcir a requerida denunciante em 

razão da eventual procedência do pedido inicial desta demanda, tampouco 

há previsão contratual nesse sentido. Verifica-se, em verdade, que a 

requerida pretende se eximir da responsabilidade pelo fato a ela imputado, 

atribuindo-a, com exclusividade, à terceiro, o que não coaduna com o 

instituto da denunciação à lide. Realmente, a esse respeito, colho o 

seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ. 

INTERMEDIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. 

DENUNCIAÇÃO. LIDE. ATRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE. TERCEIRO. 

INADMISSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. I. O agente que intermedeia a 

contratação de seguro é parte legítima para figurar na ação de cobrança 

da indenização securitária se, com seu comportamento, faz crer ao 

contratante que é responsável pela cobertura. II. É inadmissível a 

denunciação da lide, com fundamento no artigo 70, III, do Código de 

Processo Civil, se busca o denunciante eximir-se da responsabilidade pelo 

fato e atribuí-la a terceiro. III. Recurso especial conhecido em parte e 

desprovido.”[2] – Negritei. Dessa forma, indefiro o pedido de denunciação 

da lide. Superada as preliminares, tenho o processo como saneado. Dos 

pontos controvertidos Assim, de acordo com os autos e da natureza da 

ação, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se os documentos de 

Id. 7808966 e 7809007 foram assinados pela parte autora; b) a existência 

ou não de relação jurídica entre a parte autora e o requerido; c) O nexo de 

causalidade entre o dano alegado e conduta do requerido (desconto na 

folha do INSS); d) o dever de indenização e o seu quantum. Diante da 

natureza da controvérsia, determino, de ofício, a produção de prova 

pericial. Dessa forma, nomeio como perito o Sr. THYAGO JORGE 

MACHADO, Perito Oficial Criminal, podendo ser encontrado na Rua 

General Irineu de Souza, n°144, Bairro: Duque de Caxias II, Cep: 

78043-360 - Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 8112-2338 / e-mail: 

tmachado@forenselab.com, o qual deverá ser intimado para que tome 

ciência acerca da nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), levando em conta que a sua 

valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015). Ademais, considerando que a perícia foi determinada de ofício 

por este juízo, os honorários periciais serão rateados, sendo que a parte 

correspondente à autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a 

parte requerida venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito 

dos honorários periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 

95, do CPC. Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados 

no orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento 

que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários correspondente a parte autora, em momento oportuno, 

conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: 

“Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.” Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). 

Determino, também, que a parte requerida aporte aos autos a via 

ORIGINAL do Contrato de Pagamento por Consignação em folha - INSS 

(Ids. 7808966 e 7809007), no prazo de 15 (quinze) para a realização da 

perícia acima deferida. Apenas com o aporte do documento original acima 

determinado e aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “A”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas 

quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Intimem-se todos. 

Cumpra-se. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Correspondente ao art. 70, III, CPC/1973. [2] 

STJ, REsp 1041037/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta 

Turma, julgado em 02/09/2010, DJe 17/09/2010.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008696-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008696-29.2017.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 6.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INVALIDEZ 

PERMANENTE, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Aportou aos autos petição da parte autora (Id. 12783108), onde 

requer que a requerida seja impedida de efetuar ligações e encaminhar 

cartas de cobrança referentes aos valores questionados na presente lide, 

sob pena de multa. Todavia, constato que a requerida foi devidamente 

citada (Id. 113116442), tendo, inclusive, apresentado contestação (Id. 

12275414 a 12275419) de modo que em se tratando de novo pedido, este 

deve seguir o disposto no art. 329, II, do CPC/2015, in verbis: “Art. 329. O 

autor poderá: II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido 

e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório 

mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 

(quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar”. Deste 

modo, venha a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

a respeito do pedido formulado pela parte autora no Id. 12783108, 

salientando que o seu silêncio importará em anuência ao aditamento da 

inicial[1]. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] STJ, 3ª Turma, REsp 

21.940/MG, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 09/02/1993, DJ 08/03/1993, p. 

3.114.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000258-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALEZI & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000258-77.2018.8.11.0002 

AUTOR: VALEZI & CIA LTDA - EPP RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos. 

Aportou aos autos petição da parte autora (Ids. 12442177, 12442204, 

12442211, 12442221), onde requer “a imediata religação das linhas fixas 

n. 3029-2222, 3686-6000”. Todavia, constato que a requerida foi 

devidamente citada (Id. 11761537), tendo, inclusive, juntado seus atos 

constitutivos (Id. 11716396) de modo que em se tratando de novo pedido, 

este deve seguir o disposto no art. 329, II, do CPC/2015, in verbis: “Art. 

329. O autor poderá: II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o 

pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o 

contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo 

mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova 

suplementar”. Deste modo, venha a parte requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar a respeito do pedido formulado pela autora nos 
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Ids. 12442177, 12442204, 12442211, 12442221, salientando que o seu 

silêncio importará em anuência ao aditamento da inicial[1]. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] STJ, 3ª Turma, REsp 21.940/MG, rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, j. 09/02/1993, DJ 08/03/1993, p. 3.114.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001958-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS SANTANA FORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O (ADVOGADO)

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WLADISLAU BARROS SIQUEIRA FONTES OAB - PE36867 (ADVOGADO)

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001958-59.2016.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 99.447,14; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RIBAS SANTANA FORTES 

Parte Ré: RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. 

Determinado que apresentasse os documentos originais aportados no Id. 

4453956, a parte requerida se manifestou no Id. 12546376, pugnando pela 

dilação do prazo para cumprimento da determinação. Defiro o pugnado 

pelo requerido e, concedo o prazo derradeiro de 15 (quinze) dias para 

cumprimento da decisão proferida no id. 10077897 e 12072517. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001537-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE GABRIEL NESTERAK (RÉU)

COSME APARECIDO PEREIRA DA ROSA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001537-98.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 5.099,20; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[Cobrança de Aluguéis 

- Sem despejo]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EDEN 

ANDERSON GARCIA Parte Ré: RÉU: COSME APARECIDO PEREIRA DA 

ROSA, ELAINE GABRIEL NESTERAK Vistos, etc. Determinada a emenda da 

inicial (id. 12108847), a parte autora descurou de atender integralmente a 

ordem judicial, na medida em que deixou de adaptá-la ao procedimento 

comum. Deste modo, FACULTO nova emenda, devendo a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, adaptar a inicial ao procedimento comum, 

conforme dispõe art. 700 §5°, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000970-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - SP301306 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP0200651A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000970-67.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 9.700,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[CONSÓRCIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALEX DA 

COSTA SILVA Parte Ré: RÉU: CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. Vistos. Aportou aos autos petição da parte autora (Id. 

12583585), onde requer seja a requerida compelida a fornecer os boletos 

das últimas oito parcelas ou que seja autorizado o depósito em juízo das 

parcelas. Todavia, constato que a requerida foi devidamente citada (Id. 

12435863), tendo, inclusive, juntado seus atos constitutivos (Id. 12436276 

a 12436293) de modo que em se tratando de novo pedido, este deve 

seguir o disposto no art. 329, II, do CPC/2015, in verbis: “Art. 329. O autor 

poderá: II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a 

causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório 

mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 

(quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar”. Deste 

modo, venha a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

a respeito do pedido formulado pela parte autora no Id. 12583585, 

salientando que o seu silêncio importará em anuência ao aditamento da 

inicial[1]. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] STJ, 3ª Turma, REsp 

21.940/MG, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 09/02/1993, DJ 08/03/1993, p. 

3.114.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001912-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE SILVA DE MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001912-02.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 30.924,27; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: ODETE SILVA DE MORAES Parte Ré: RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Determinada a 

emenda da inicial no Id. 124114881, a parte autora se manifestou no Id. 

12691816, requerendo que a demanda prossiga tendo a Sra. Odete Silva 

de Moraes como parte autora, uma vez que após o falecimento do Sr. 

João Gomes Fonseca continuou a pagar pelo consumo da UC 6/241356-5. 

Com efeito, considerando que a unidade consumidora é de titularidade do 

Sr. João Gomes Fonseca, ainda que falecido, a legitimidade para compor o 

polo ativo é do Espólio, representado pelo seu inventariante, consoante 

art. 75, VII do CPC, ou de todos os herdeiros. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO – INVENTARIANTE DATIVO – 

LEGITIMIDADE DE TODOS OS HERDEIROS E SUCESSORES DO FALECIDO 

PARA FIGURAR COMO PARTE – EMENDA À INICIAL – REGULARIZAÇÃO 

DO POLO ATIVO – LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. 01. Nos termos do 

artigo 12, § 1º, do Código de Processo Civil, nas demandas em que o 

espólio atuar como autor ou réu, em caso de inventariante dativo, a 

legitimidade para figurar como parte é dos herdeiros e dos sucessores. 

02. Incabível a extinção do processo sem resolução de mérito por 

ilegitimidade ativa, quando a autora/coerdeira apresenta emenda à inicial, 

pleiteando a citação dos demais herdeiros, nos termos do art. 12, § 1º, do 

CPC. Recurso conhecido e provido, a fim de reformar a sentença recorrida 

e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular 

prosseguimento. (TJMS – APL 0800263-17.2013.8.12.0007, 2ª Câmara 

Cível, Geraldo de Almeida Santiago, 24/09/2015). Posto isso, determino 

venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder com a 

regularização do polo ativo da lide, mediante a indicação do Espólio de 

João Gomes Fonseca como autor da lide, representado pelo inventariante 

ou por todos os herdeiros, sob pena de extinção (art. 76, § 1º, inciso I, do 

CPC). Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003341-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO)

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003341-72.2016.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[RESCISÃO 

/ RESOLUÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CRISTIANE RODRIGUES DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: JOSIAS DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO 

Vistos, etc. Deferido prazo para cumprimento da determinação de Id. 

82555181, a parte autora ainda não atendeu ao comando judicial, 

pugnando pela concessão de novo prazo, sob a justificativa de que o 

Núcleo de Prática Jurídica, representante da autora, atua intimando as 

partes por correio, conforme Id. 12748996. Pois bem, considerando que já 

houve a dilação do prazo para regularização do acordo em duas 

oportunidades (Ids. 9019960, 12299366), bem como que o processo não 

pode ficar paralisado, sob pena de causar prejuízo às partes, concedo o 

prazo derradeiro de 10 (dez) dias para regularização do acordo de Ids. 

8178423, 8178424, 8178425, sob pena de não homologação. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000374-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER OAB - MT19801/O (ADVOGADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.E.PEDROSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000374-20.2017.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 2.800,00; Tipo: Cível; Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707)/[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE 

LTDA Parte Ré: RÉU: J.E.PEDROSO Vistos, etc. Tendo em vista a não 

citação da parte requerida, consoante certidão no Id. 12566895, bem como 

diante do pugnado pela autora no Id. 12624407, procedi com a busca de 

endereço nos órgãos conveniados ao Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud 

e Renajud), onde obtive o mesmo endereço constante dos autos, 

consoante extratos em anexo. Assim, venha a parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifestar, requerendo o que entender de direito para 

o prosseguimento do feito. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009058-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C B LIMA REFRIGERACAO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ OSORSKI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009058-31.2017.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 6.375,51; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: C B LIMA REFRIGERACAO - ME Parte Ré: 

RÉU: LUIZ OSORSKI Vistos, etc. Tendo em vista a não citação da parte 

requerida, consoante certidão no Id. 12522251, bem como diante do 

pugnado pela requerente no Id. 12583013, procedi com a busca de 

endereço nos órgãos conveniados ao Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud 

e Renajud), onde obtive os endereços constantes dos extratos anexos. 

Assim, venha a parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o 

endereço que pretende seja o requerido citado. Com a apresentação do 

endereço, expeça-se mandado de citação, consignando as deliberações 

contidas na decisão de Id. 11666435. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006539-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE MORAES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006539-83.2017.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 15.238,30; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: VANESSA DE MORAES GOMES Parte 

Ré: RÉU: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Diante da preliminar 

formulada em contestação, determino que o Sr. Gestor Judicial certifique 

se houve o pagamento das custas e dos honorários de advogado 

oriundos do processo anteriormente promovido pela parte autora 

(8026225-73.2016.811.0002 – Juizado Especial Cível do Jardim Glória). Em 

caso negativo, intime-se a parte autora para providenciar o recolhimento 

dos valores correlatos, no prazo de 15 dias, a rigor do art. 486, § 2º, do 

CPC, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002118-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PRADO GARCIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI CORDEIRO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002118-16.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 24.764,72; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: PAULO CESAR PRADO GARCIA DE 

SOUZA Parte Ré: RÉU: SIDNEI CORDEIRO EIRELI - ME Vistos, etc. 

Determinada a emenda da inicial (id. 12376743), a parte autora descurou 

de atender integralmente a ordem judicial, na medida em que deixou de 

aportar aos autos recolhimento das custas e despesas processuais. 

Deste modo, FACULTO nova emenda, devendo a parte autora, no prazo 

de 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais, ou demonstrar documentalmente a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC 

e art. 456, §1°, da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002326-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)
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PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002326-97.2018.8.11.0002 

AUTOR: MARIA DE OLIVEIRA SILVA RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA - ME Vistos. Por analogia ao que dispõe o art. 

1.071 do CPC, acerca do reconhecimento extrajudicial de usucapião, o 

qual afirma a necessidade da anuência do titular de direito real, bem como 

considerando que a ação de usucapião visa a obtenção do título de 

propriedade do imóvel usucapiendo, determino venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos cópia da matrícula atualizada 

do imóvel, atentando-se, para a necessidade de indicação correta do polo 

passivo da lide, a sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

CPC). Outrossim, considerando a necessidade de delimitação do imóvel 

que se pretende usucapir, determino, venha a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacionar aos autos planta e memorial descritivo do 

imóvel, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002884-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GESSY AUXILIADORA IBANEZ MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO OAB - TO2212 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002884-69.2018.8.11.0002; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GESSY AUXILIADORA 

IBANEZ MUNIZ Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos, etc. A parte autora descurou de apresentar 

requerimento administrativo prévio, requisito considerado essencial para o 

processamento da demanda. Nesse passo, saliento que em que pese este 

magistrado anteriormente tenha se filiado ao entendimento de 

desnecessidade de requerimento prévio para o ajuizamento da ação de 

cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o Supremo Tribunal Federal tem 

julgado de forma contrária, ao considerar a exigibilidade do requerimento 

como condição para o exercício do direito de ação, senão vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, doutrinariamente o interesse processual 

se baseia, dentre outros, na necessidade de atuação da jurisdição, a qual 

é de ser considerada a última forma de solução do conflito[1], razão pela 

qual certo que a exigência de requerimento administrativo prévio não 

configura afronta ao direito de ação (art. 5º, XXV, CF), conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido 

o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal 

de Justiça deste Estado: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO 

A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora requerida, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Outrossim, constatei que a 

parte autora deixou de aportar aos autos comprovante de endereço a fim 

de comprovar o seu domicílio. Destarte, sob o mesmo prazo e penalidades, 

determino à parte autora, sanar a irregularidade acima apontada. Por fim, 

ADVIRTO a parte autora quanto ao disposto no art. 17 da Resolução n°. 

185/2013 do CNJ (Institui o Sistema PJE), segundo o qual os documentos 

anexados às petições eletrônicas deverão ser classificados e 

organizados de forma a facilitar o exame dos autos, não sendo cabível, 

portanto, a simples denominação “CCF10042018 0003”, “CCF10042018 

0004”, para classificação dos documentos, sob pena de exclusão e 

determinação de nova apresentação. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual civil: introdução ao 

direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18 ed. – 

Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003131-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ELIAS PLASTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003131-50.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

ORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JAIR ELIAS 

PLASTER Parte Ré: RÉU: EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - ME 

Vistos, etc. Compulsando os autos, observo que a procuração 

colacionada no Id. 12845275 não outorga poderes para a advogada Lyzia 

Sparano Menna Barreto postular em nome da parte autora. Posto isso, 

com fundamento no art. 76, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que o requerente sane a irregularidade acima 

apontada, sob pena de extinção (art. 76, §1º, I, CPC). De outro lado, por 

analogia ao que dispõe o art. 1.071 do CPC, acerca do reconhecimento 

extrajudicial de usucapião, que tem como requisito a apresentação de 

planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado 

(art. 1.071, II, CPC), e considerando a necessidade de delimitação do 

imóvel que se pretende usucapir, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos planta e memorial 

descritivo do imóvel, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

CPC). Outrossim, oportunizo a emenda da petição inicial, a fim de que o 

autor, no mesmo prazo e sob as mesmas penalidades, individualize, tanto 

quanto possível, todos os confinantes do imóvel objeto do litígio e precise 
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os seus endereços, a fim de que também sejam citados da presente ação 

(art. 246, §3º, CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388263 Nr: 4256-75.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVAN NUNES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Considerando a ausência de manifestação em relação a intimação 

realizada em 13/03/2018, reiteramos a mesma.

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

13/12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 24434 Nr: 3814-37.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO CARLOS QUEIROZ, PATRICIA BELOTE DOS 

SANTOS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUDIVICO FEIJÓ DA SILVA E 

GUILHERMINA A. F. SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL C. R. BLEICH - 

OAB:7655, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT, 

SERGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICE MACEDO - OAB:OAB/MT 

2552-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para requerer o que entender 

de direito, visando o prosseguimento da ação, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 45294 Nr: 126-48.1992.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO REINEHR, VALENTINA ROSSO 

REINEHR, NERI CAMPAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-O/MT, JOSMEYER ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/MT, 

LUCIANA CAMARDELLA MARTINS COSTA - OAB:24050/SP, MIRIAM 

DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:13462/MT, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para requerer o que entender 

de direito, visando o prosseguimento da ação, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 55778 Nr: 1860-48.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE RUBENS ZULLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO SOARES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, CHRISTIANE KRUGER DO NASCIMENTO - 

OAB:12216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para requerer o que entender 

de direito, visando o prosseguimento da ação, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 228825 Nr: 9044-45.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:10524/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para requerer o que entender 

de direito, visando o prosseguimento da ação, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 259661 Nr: 17859-94.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:15608/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para requerer o que entender 

de direito, visando o prosseguimento da ação, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 262519 Nr: 1332-33.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE FERREIRA BATISTA

 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:131.436/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para requerer o que entender 

de direito, visando o prosseguimento da ação, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 303673 Nr: 24632-87.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELMA RAQUEL DE ALMEIDA LIMA GOMES, ANDRE 

FRANCISCO FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acenate Banagouro de 

Carvalho Gonçalves - OAB:7730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 
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NETO - OAB:15948, CLÓVIS SGUAREZI M. DE MORAES - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para requerer o que entender 

de direito, visando o prosseguimento da ação, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 323958 Nr: 20365-38.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para requerer o que entender 

de direito, visando o prosseguimento da ação, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 328139 Nr: 24469-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL GONÇALVES DUARTE, PAULO EDUARDO 

FERRAZ SANTALUCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE 

CASTILHO, DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO, NORMA NOGUEIRA DE 

CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO FERRAZ 

SANTA LUCIA - OAB:6649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO CARLOS 

PALAZZO - OAB:8157

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para requerer o que entender 

de direito, visando o prosseguimento da ação, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 338087 Nr: 6361-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA F. CARNEIRO - 

OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON A. P. BASSAN - 

OAB:18651/MT, SOLANGE JANCZESKI - OAB:OAB/MT12.702-B

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para requerer o que entender 

de direito, visando o prosseguimento da ação, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 338191 Nr: 6455-07.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERACI BARBOSA MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para requerer o que entender 

de direito, visando o prosseguimento da ação, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 425013 Nr: 24612-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VITOR CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para requerer o que entender 

de direito, visando o prosseguimento da ação, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 482378 Nr: 3372-75.2017.811.0002

 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: DISMEQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): petrosul distribuidora de lubrificantes, ANDRÉ 

DOS SANTOS SILVA, ANTONIO PTICHIONI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB: 6.848 MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para requerer o que entender 

de direito, visando o prosseguimento da ação, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 397388 Nr: 9966-76.2015.811.0002

 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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, MANOEL DE TAL, MILENE, 

CLAUDIO DE TAL, JOSÉ DE SOUZA ALVES, LUCILA SOARES BOABAID, 

TEREZINHA MARIA DE SANTANA, LOURIZA SOARES BOABAID, WALTER 

NUNES DA SILVA BOABAID, LEILA MARIA BOABAID LEVI, ANA MARIA 

BOABAID DE CARVALHO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 332318 Nr: 1052-57.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, MAURO SABATINI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009/MT, MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:9439-A, VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - OAB:10520 

MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte requerida para, querendo, no prazo 

de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este 

Juízo, requerendo o que entender de direito.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 408759 Nr: 15986-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO GONÇALO PEREIRA DE AGUIAR

 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-B

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 278881 Nr: 22549-35.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO BENEDITO JUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9833A, Keilla machado - OAB:15359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda G3 Construtora e Incorporadora Ltda. e no polo passivo 

Lauro Benedito Justino.

Intime-se a parte devedora Lauro Benedito Justino através de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado às fl. 365 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.

Por fim, sem prejuízo da determinação supra expeça-se com urgência 

mandando visando a intimação do requerido para a desocupação 

voluntária do imóvel em questão, no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido 

que seja sem que a parte tenha se retirado do bem, determino a expedição 

do mandado de reintegração de posse a ser cumprido imediatamente após 

o prazo supra, inclusive com reforço policial, se necessário for.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 01 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 241762 Nr: 2932-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRICARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:152.305/SP

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que até o momento não houve a regularização pela requerida da questão 

apontada pelo Departamento de Depósitos Judiciais (fl. 186), que noticia a 

impossibilidade de vincular o valor informado à fl. 180v aos presentes 

autos em razão da respectiva guia vinculada ao pagamento informado, 

impulsiono o presente feito a fim de REITERAR a intimação da parte 

requerida para, no prazo de 05(cinco) dias, sanar o defeito apontado.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 11282 Nr: 1985-55.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO WEST ARIZONA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erico Lima de Arruda - 

OAB:18591-E-MT, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198- O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210/MT, Debora Adriana Alves - OAB:7.180/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 11643 Nr: 682-74.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MELADO E MELADO LTDA, ANDRE GONÇALVES 

MELADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - OAB:OAB/MT 

14.234-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BUZELLE - 

OAB:2381-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes para manifestação a respeito dos 

cálculos de fl. 338.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 373122 Nr: 21647-77.2014.811.0002

 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): MAURILIO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 
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OAB:MT 9.901

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 351046 Nr: 16625-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIBELTO RIBEIRO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:86475/SP, ALINE GOMES WERNECK - OAB:242525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 115850 Nr: 3972-14.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME STEPHAN E CIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, DIOGO DOUGLAS CARMONA - OAB:0751/MT

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

15 (quinze) dias para, manifestar-se a respeito do laudo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 406349 Nr: 14761-28.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTYANO WILLIAM PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:MT 13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 e 1210 da CNGC, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora para que 

diligencie no sentido de verificar o cumprimento da carta precatória 

encaminhada à Comarca de Santa Rita-PN, comunicando este Juízo a 

respeito.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 503088 Nr: 15370-40.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO OZIEL DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR CESAR FRANCO - 

OAB:14091, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o patrono da parte 

embargada/requerida pretende o cumprimento da obrigação imposta na 

sentença prolatada nos autos referente aos honorários sucumbenciais, 

porém observo que ele não se atentou para o disposto no inciso I do art. 

524 do CPC.

 Assim, determino que o patrono da embargada/requerida 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, 31 de outubro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 345078 Nr: 11944-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS PINTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZ\A OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 10 

(Dez)dias, manifestar se possui interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de presumir satisfeita a obrigação de pagar invocada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 451040 Nr: 12345-53.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ARCANJO AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA ELÉTRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 A intimação realizada em 13/04/2018 constou equivocadamente endereço 

diverso daquele onde efetivamente a pericia será realizada, portanto, 

torno-a sem efeito. Por oportuno, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar as partes a respeito da perícia em questão, que terá seu início em 

02/05/2018, às 09h00, na Rua Dom Orlando Chaves, nº 04, Bairro Cristo 

Rei, Várzea Grande-MT.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388952 Nr: 4709-70.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACAR DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:OAB-MT 8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16290/MT

 Vistos etc.,

Tendo em vista a concessão de efeito suspensivo aos embargos à 

execução em apenso nesta data, deixo de analisar o pedido de fl. 146 e 

determino que a suspensão da presente execução até ulterior 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 26 de abril de 2016.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005292-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JEOVA MIRANDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA OAB - MT9437/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI BATISTA DE LIMA (REQUERIDO)

LOURIVAL CARDOZO PORTES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 

Expedido por ordem do MM. Juiz de Direito Dr. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES. Dados do Processo: Processo: 1005292-67.2017.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 158.550,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: REQUERENTE: 

ALEXANDRE JEOVA MIRANDA DE CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: 

LOURIVAL CARDOSO PORTES, LEVI BATISTA DE LIMA CITANDO(A, S): 

Lourival Cardoso Portes FINALIDADE: Citação da parte requerida Lourival 

Cardoso Portes, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por ALEXSANDRE JEOVÁ MIRANDA DE CAMPOS ,, CPF 

050.162.361-27, RG 2474908-7, SSP/MT, em face de LOURIVAL 

CARDOSO PORTES, RG 19351640 SSP/MT, CPF 022.147.391-22, e LEVI 

BATISTA DE LIMA, RG 05608082 SSP/MT, CPF 411.998.631-49. O 

Requerente é proprietário do veículo tipo motocicleta placa NJD 1016, 

renavam 970216920, marca/modelo Honda CG 125 FAN (doc-002); O 2º 

Requerido (Levi) é proprietário do veículo tipo caminhonete placa 

MPB-0379, renavam 659637065, marca/modelo GM S10 2.2 S (doc-003). 

Ocorre que no dia 05 de novembro de 2016, por volta das 18h45, o 

Requerente conduzia a sua motocicleta pela avenida Leôncio Lopes de 

Miranda, bairro 15 de maio, e quando foi fazer a conversão à esquerda, 

para entrar na avenida Argentina (devidamente sinalizado), o Requerente 

foi atropelado pelo o primeiro Requerido (Lourival) que conduzia o veículo 

GM S10 de propriedade do 2º Requerido (doc-003). O condutor (1º 

Requerido) estava sob efeito de álcool (totalmente bêbado) e não tinha 

carteira de habilitação – CNH (doc-004). Assim, requer julgado procedente 

a presente ação condenando-se solidariamente os Réus às seguintes 

indenizações: a) danos morais em cem salários mínimos (R$ 93.700,00); b) 

danos materiais, cujo valor deverá ser apurado em futura liquidação de 

sentença; c) diminuição da capacidade laborativa de acordo com o que for 

apurado em perícia; d) lucros cessantes estimados em R$ 18.000,00; e) 

danos estéticos em 50 salários mínimos (R$ 46.850,00). Dá-se à causa o 

valor de R$ 158.550,00 (cento e cinquenta e oito mil e quinhentos e 

cinquenta reais). DESPACHO: Vistos, etc. Considerando que a parte 

requerida Lourival Cardoso Portes não foi localizada para ser citada nos 

endereços obtidos perante os órgãos conveniados ao Poder Judiciário, 

defiro o pedido de Id. 12145499 e ordeno seja a requerida citada por edital, 

este com prazo de 20 (vinte) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo 

momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do 

CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode ficar 

paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Decorrido os prazos 

acima assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde 

já nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública Estadual desta 

Comarca, que deverá ser regularmente intimado para patrocinar a defesa 

do requerido. Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por fim, deixo de 

designar nova audiência de conciliação, diante da citação ficta ora 

deferida, o que tornaria o ato prejudicado, culminando no retardamento 

desnecessário da marcha processual. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC). OBSERVAÇÃO: Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Eu, Douglas França Costa, digitei. Várzea Grande - 

MT, 19 de abril de 2018. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário SEDE DO 

3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001424-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO DE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

ROBERTO FRANCA AUAD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001424-81.2017.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 65.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[DIREITO DE IMAGEM]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE MARIO DE SOUZA 

GONCALVES Parte Ré: REQUERIDO: ROBERTO FRANCA AUAD, RADIO 

TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP Vistos etc. Melhor compulsando 

aos autos, e com fulcro no art. 145, §1º, do CPC, dou-me por suspeito 

para atuar no presente feito. Remetam-se os autos ao meu substituto 

legal, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005537-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA VERA CASARIN - ME (EXEQUENTE)

ANGELA VERA CASARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ANGELA VERA CASARIN, ANGELA VERA CASARIN - ME Parte Ré: 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Aportou aos autos 

pedido da parte exequente para que fosse realizada penhora online em 

eventuais contas bancárias da parte executada. Pois bem, tendo em vista 

que aparece em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem 

esta disciplinada em favor da exequente, não se vê qualquer impedimento 

para atender o pleito formulado. Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio 

de valores em contas bancárias em nome dos devores por meio do 

Sistema BACENJUD, no montante indicado na planilha constante no id. 

12131436, sendo constrito o valor de R$ 4.815,73 (quatro mil oitocentos e 

quinze reais e setenta e três centavos), cuja quantia transferi à Conta 

Única. Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora 

caso queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 

3º do art. 854, CPC. Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 
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deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004861-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAQUES LEITE OAB - MT0010986A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CELESTINO DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Parte Autora: EXEQUENTE: MARCENAL MADEIRAS E 

COMPENSADOS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: PEDRO CELESTINO DE 

OLIVEIRA SANTOS Vistos etc. Aportou aos autos pedido da exequente 

requerendo a penhora online em contas bancárias da parte executada, 

bem como busca de bens junto ao DETRAN e Receita Federal (id. 

12509960). Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por 

meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. Outrossim, com vistas a conferir celeridade à prestação 

jurisdicional, realizei busca junto ao Sistema INFOJUD, o qual possui a 

mesma base de dados da Receita Federal a fim de averiguar a declaração 

de imposto de renda em nome do executado, sendo que constatei a 

inexistência de declaração de imposto de renda da executada nos últimos 

05 anos, extratos em anexo Ainda, procedi com consulta no Sistema 

RENAJUD, sendo que foi constatada a inexistência de veículos em nome 

da parte executada, conforme extrato em anexo. Assim, venha o 

exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o que entender de 

direito para o prosseguimento útil do feito, sendo que em igual prazo 

deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada do débito. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007893-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos, etc. Aportou aos autos petição de id. 12462893, no 

qual a parte autora alega que os documentos que instruem a inicial 

demonstram que a empresa encontra-se em dificuldades financeiras, bem 

como alega que o seu sócio majoritário encontra-se atualmente afastado 

de suas atribuições em virtude de incapacidade laborativa, tendo como 

renda o benefício mensal do INSS, razão pela qual não possui condições 

de arcar com as despesas e custas processuais. Alegou também que em 

outras demandas de igual natureza os demais juízes vêm deferindo o 

benefício da justiça gratuita em seu favor, devendo tais decisões servirem 

de parâmetro para o deferimento do benefício nestes autos. Ainda, 

requereu em caso de indeferimento do benefício da justiça gratuita que 

seja autorizado o pagamento das custas e despesas processuais ao final. 

Pois bem, malgrado o teor dos fundamentos levantados pela parte autora, 

não vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico que possa 

alterar a convicção anteriormente formada na decisão de id. 10082964. 

Isso porque, o simples fato de seu sócio majoritário estar recebendo 

mensalmente benefício previdenciário não demonstra a sua insuficiência 

financeira e tão pouco comprova a insuficiência da pessoa jurídica autora. 

Ainda, ressalto que este juízo não se encontra adstrito a decisões 

emanadas por outros juízes. Ademais, verifico que a parte autora em outra 

demanda de igual natureza procedeu com o recolhimento das custas 

processuais, conforme constatei junto ao processo nº 

10044.50-87.2018.8.11.0002 em trâmite neste juízo, fato este que coloca 

em dúvida a alegada insuficiência financeira da empresa. Posto isso, 

mantenho a decisão de id. 10082964 pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos. No que diz respeito ao recolhimento das custas ao final da 

demanda dispõe o art. 456 da CNG/MT: Art. 456. A taxa judiciária, as 

custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível. Nessa senda, tenho 

que o pedido de recolhimento das custas ao final da demanda não merece 

acolhida. A um, considerando a ausência de previsão legal que autorize tal 

forma de pagamento, a dois levando-se em conta que a parte autora 

descurou de apresentar qualquer documento que comprove a 

impossibilidade por ele alegada. Nesse sentido, é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA 

GRATUITA - MASSA FALIDA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - 

INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é presumível a existência 

de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela 

decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita (REsp 1075767/MG). Não existe previsão legal para o 

recolhimento das custas no final do processo, ainda mais se não 

demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo. (TJMT - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 106696/2016, RELATOR:DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16-11-2016) Não obstante, 

ressalto que o Código de Processo Civil prevê no art. 98, §6º que 

conforme o caso, o juiz poderá conceder o direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento, ao passo que a CNGC/MT autoriza o parcelamento das 

custas e despesas processuais em até seis parcelas mensais e 

sucessivas, sujeitas à correção monetária, consoante §7º, do art. 468. 

Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita e o recolhimento das custas 

processuais ao final da demanda, porém faculto novamente que a parte 

autora, em 30 (trinta) dias, promova o recolhimento das custas e 

despesas processuais, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

art. 456, §1º da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007410-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos, etc. Aportou aos autos petição de id. 12463068, no 

qual a parte autora alega que os documentos que instruem a inicial 

demonstram que a empresa encontra-se em dificuldades financeiras, bem 

como alega que o seu sócio majoritário encontra-se atualmente afastado 

de suas atribuições em virtude de incapacidade laborativa, tendo como 

renda o benefício mensal do INSS, razão pela qual não possui condições 

de arcar com as despesas e custas processuais. Alegou também que em 

outras demandas de igual natureza os demais juízes vêm deferindo o 

benefício da justiça gratuita em seu favor, devendo tais decisões servirem 

de parâmetro para o deferimento do benefício nestes autos. Ainda, 

requereu em caso de indeferimento do benefício da justiça gratuita que 

seja autorizado o pagamento das custas e despesas processuais ao final. 

Pois bem, malgrado o teor dos fundamentos levantados pela parte autora, 

não vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico que possa 

alterar a convicção anteriormente formada na decisão de id. 10283282. 

Isso porque, o simples fato de seu sócio majoritário estar recebendo 

mensalmente benefício previdenciário não demonstra a sua insuficiência 

financeira e tão pouco comprova a insuficiência da pessoa jurídica autora. 

Ainda, ressalto que este juízo não se encontra adstrito a decisões 

emanadas por outros juízes. Ademais, verifico que a parte autora em outra 

demanda de igual natureza procedeu com o recolhimento das custas 
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processuais, conforme constatei junto ao processo nº 

10044.50-87.2018.8.11.0002 em trâmite neste juízo, fato este que coloca 

em dúvida a alegada insuficiência financeira da empresa. Posto isso, 

mantenho a decisão de id. 10283282 pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos. No que diz respeito ao recolhimento das custas ao final da 

demanda dispõe o art. 456 da CNG/MT: Art. 456. A taxa judiciária, as 

custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre 

incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade no momento exigível. Nessa senda, tenho 

que o pedido de recolhimento das custas ao final da demanda não merece 

acolhida. A um, considerando a ausência de previsão legal que autorize tal 

forma de pagamento, a dois levando-se em conta que a parte autora 

descurou de apresentar qualquer documento que comprove a 

impossibilidade por ele alegada. Nesse sentido, é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA 

GRATUITA - MASSA FALIDA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - 

INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é presumível a existência 

de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela 

decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita (REsp 1075767/MG). Não existe previsão legal para o 

recolhimento das custas no final do processo, ainda mais se não 

demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo. (TJMT - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 106696/2016, RELATOR:DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16-11-2016) Não obstante, 

ressalto que o Código de Processo Civil prevê no art. 98, §6º que 

conforme o caso, o juiz poderá conceder o direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento, ao passo que a CNGC/MT autoriza o parcelamento das 

custas e despesas processuais em até seis parcelas mensais e 

sucessivas, sujeitas à correção monetária, consoante §7º, do art. 468. 

Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita e o recolhimento das custas 

processuais ao final da demanda, porém faculto novamente que a parte 

autora, em 30 (trinta) dias, promova o recolhimento das custas e 

despesas processuais, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

art. 456, §1º da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005754-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO PARENTE SENA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA Parte Ré: EXECUTADO: PAULO 

AFONSO PARENTE SENA Vistos etc., Defiro o pedido de penhora do 

imóvel de propriedade da parte executada descritos no id. 4483765. 

Assim, determino que se proceda a penhora do imóvel matriculado sob o 

nº 44.268 do 1º Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Várzea 

Grande, por termo nos autos (art. 838, CPC), devendo, por conseguinte, o 

executado ser intimado da respectiva penhora na pessoa do seu 

advogado, e por este ato constituído depositário, ao passo que, se casado 

o executado, sua mulher deverá, também, ser intimada (art. 841, § 2º, c/c 

art. 842, ambos do CPC) pessoalmente e por mandado. Ainda, determino 

que o exequente proceda ao cumprimento do art. 844, do Código de 

Processo Civil, devendo comprovar nos autos a averbação da penhora no 

ofício imobiliário. Sem prejuízo das determinações supra, expeça-se 

mandado de avaliação do imóvel em tela. Com a juntada do mandado de 

avaliação, intimem-se as partes a seu respeito para manifestarem no 

prazo comum de 15 dias. Oportunamente venham-me os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001847-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

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 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ODETE 

NUNES DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Odete Nunes da Silva e no polo passivo Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. Intime-se o devedor Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 12787508, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de 

não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra 

sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, 

salientando desde já que deverá aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002698-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RONEY NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A C DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002698-46.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: EDSON RONEY NASCIMENTO Parte Ré: 

RÉU: A C DE OLIVEIRA - ME Vistos, etc. Compulsando os autos, observo 

que a parte autora formulou pedido visando a concessão de gratuidade da 

justiça, sob a alegação de não ter condições de arcar com as custas do 

processo, sem prejuízo do próprio sustento. Pois bem, nos termos do 

artigo 98, caput, do CPC, para a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, basta à assertiva do interessado de que não possui condições 

financeiras de arcar com as custas, as despesas processuais e 

honorários advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem 

presunção “iuri et iuri” (absoluta), mas apenas presunção “iuri tantun” 

(relativa), ou seja, poderá existir indícios em que a declaração torne 

insuficiente para a comprovação da alegada escassez de recursos 

apontada na legislação. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 

declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, 

implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado 

entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se 
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encontra no estado de miserabilidade declarado.(...)” (STJ AgRg no Ag 

957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008) O artigo 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos 

como pressuposto para a concessão do benefício ora analisado. Nesse 

contexto, procedi com consulta ao Sistema Infojud, do qual extraí as 

declarações de imposto de renda referente aos exercícios financeiros de 

2014 a 2017, e constatei que o requerente possui patrimônio declarado no 

valor de R$ 140.613,21 (cento e quarenta mil, seiscentos e treze reais e 

vinte e um centavos), em 2014 vendeu três áreas desmembradas pelo 

valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), no ano de 2016 vendeu 

uma camionete avaliada em R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) e no 

mesmo ano fez aquisição de um caminhão no valor de R$ 120.00,00 

(cento e vinte mil reais) e possui veículo, conforme pesquisa realizada 

perante o Sistema Renajud. Ainda, possui participação do capital social na 

empresa Costa Norte Comercio de Pescados LTDA com valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Assim, não é crível a alegação do autor de 

que não possui condições de arcar com as custas do processo, sendo 

certo que diante de tais constatações, não nos resta outra conclusão 

senão de que o autor possui condições financeiras de arcar com as 

custas e despesas do processo. Esses fatos, por si só, se apresentam 

como prova hábil para elidir a gratuidade postulada, haja vista que o 

benefício está vinculado à prova efetiva da hipossuficiência, o que 

inexiste na espécie. Com efeito, não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Esta interpretação, conforme o 

texto constitucional, não ofende ao disposto no art. 98 do CPC, já que 

deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV, do art. 5º, da Constituição da 

República. A corroborar, colho o seguinte aresto: “IMPUGNAÇÃO A 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A CONCESSÃO 

DOS BENEFÍCIOS – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A PARTE TEM 

POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – 

COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POBREZA E MISERABILIDADE – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A 

aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a 

razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para 

tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. Tendo a parte demonstrado cabalmente a capacidade 

financeira do beneficiário da justiça gratuita para atender às custas e 

despesas processuais, a revogação do aludido benefício é medida que se 

impõe.”[1] Portanto, deixando o autor de demonstrar, de modo satisfatório, 

a impossibilidade financeira de suportar os custos e as despesas 

processuais, através de documentos idôneos, a não concessão do 

benefício é medida que se impõe. Posto isso, indefiro o benefício da justiça 

gratuita à parte autora. Para tanto, determino venha o autor, no prazo de 

30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais da presente demanda, sob pena de extinção, na qual deverá 

ser informado o cumprimento da presente ordem. Finalmente, no tocante 

às declarações de imposto de renda obtidas perante o Sistema de 

Informação ao Judiciário, determino à Secretaria deste juízo que adote as 

cautelas necessárias ao caso (CNGC-MT – art. 477). Intime-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, Ap, 87262/2013, Des. Carlos 

Alberto Alves Da Rocha, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 

27/11/2013, Data da publicação no DJE 06/12/2013.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002706-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RONEY NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIL XAVIER RODRIGUES DE SOUZA (RÉU)

ANAUZITA MARIA DA SILVA SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002706-23.2018.8.11.0002; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: EDSON RONEY NASCIMENTO Parte Ré: RÉU: ODIL 

XAVIER RODRIGUES DE SOUZA, ANAUZITA MARIA DA SILVA SOUZA 

Vistos, etc. Compulsando os autos, observo que a parte autora formulou 

pedido visando a concessão de gratuidade da justiça, sob a alegação de 

não ter condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do 

próprio sustento. Pois bem, nos termos do artigo 98, caput, do CPC, para a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, basta à assertiva do 

interessado de que não possui condições financeiras de arcar com as 

custas, as despesas processuais e honorários advocatícios. Todavia, a 

aludida declaração não tem presunção “iuri et iuri” (absoluta), mas apenas 

presunção “iuri tantun” (relativa), ou seja, poderá existir indícios em que a 

declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. A propósito, colaciono jurisprudência 

do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 

declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, 

implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado 

entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado.(...)” (STJ AgRg no Ag 

957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008) O artigo 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos 

como pressuposto para a concessão do benefício ora analisado. Nesse 

contexto, procedi com consulta ao Sistema Infojud, do qual extraí as 

declarações de imposto de renda referente aos exercícios financeiros de 

2014 a 2017, e constatei que o requerente possui patrimônio declarado no 

valor de R$ 140.613,21 (cento e quarenta mil, seiscentos e treze reais e 

vinte e um centavos), em 2014 vendeu três áreas desmembradas pelo 

valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), no ano de 2016 vendeu 

uma camionete avaliada em R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) e no 

mesmo ano fez aquisição de um caminhão no valor de R$ 120.00,00 

(cento e vinte mil reais) e possui veículo, conforme pesquisa realizada 

perante o Sistema Renajud. Ainda, possui participação do capital social na 

empresa Costa Norte Comercio de Pescados LTDA com valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Assim, não é crível a alegação do autor de 

que não possui condições de arcar com as custas do processo, sendo 

certo que diante de tais constatações, não nos resta outra conclusão 

senão de que o autor possui condições financeiras de arcar com as 

custas e despesas do processo. Esses fatos, só por si, se apresentam 

como prova hábil para elidir a gratuidade postulada, haja vista que o 

benefício está vinculado à prova efetiva da hipossuficiência, o que 

inexiste na espécie. Com efeito, não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Esta interpretação, conforme o 

texto constitucional, não ofende ao disposto no art. 98 do CPC, já que 

deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV, do art. 5º, da Constituição da 

República. A corroborar, colho o seguinte aresto: “IMPUGNAÇÃO A 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A CONCESSÃO 

DOS BENEFÍCIOS – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A PARTE TEM 

POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – 

COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POBREZA E MISERABILIDADE – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A 

aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a 

razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para 

tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. Tendo a parte demonstrado cabalmente a capacidade 

financeira do beneficiário da justiça gratuita para atender às custas e 

despesas processuais, a revogação do aludido benefício é medida que se 

impõe.”[1] Portanto, deixando o autor de demonstrar, de modo satisfatório, 

a impossibilidade financeira de suportar os custos e as despesas 
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processuais, através de documentos idôneos, a não concessão do 

benefício é medida que se impõe. Posto isso, indefiro o benefício da justiça 

gratuita à parte autora. Para tanto, determino venha o autor, no prazo de 

30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais da presente demanda, sob pena de extinção, na qual deverá 

ser informado o cumprimento da presente ordem. Finalmente, no tocante 

às declarações de imposto de renda obtidas perante o Sistema de 

Informação ao Judiciário, determino à Secretaria deste juízo que adote as 

cautelas necessárias ao caso (CNGC-MT – art. 477). Intime-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, Ap, 87262/2013, Des. Carlos 

Alberto Alves Da Rocha, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 

27/11/2013, Data da publicação no DJE 06/12/2013.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002717-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RONEY NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON DE CARVALHO PROENCA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002717-52.2018.8.11.0002; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: EDSON RONEY NASCIMENTO Parte Ré: RÉU: 

JOILSON DE CARVALHO PROENCA Vistos, etc. Compulsando os autos, 

observo que a parte autora formulou pedido visando a concessão de 

gratuidade da justiça, sob a alegação de não ter condições de arcar com 

as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento. Pois bem, nos 

termos do artigo 98, caput, do CPC, para a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, basta à assertiva do interessado de que não possui 

condições financeiras de arcar com as custas, as despesas processuais 

e honorários advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem 

presunção “iuri et iuri” (absoluta), mas apenas presunção “iuri tantun” 

(relativa), ou seja, poderá existir indícios em que a declaração torne 

insuficiente para a comprovação da alegada escassez de recursos 

apontada na legislação. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 

declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, 

implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado 

entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado.(...)” (STJ AgRg no Ag 

957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008) O artigo 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos 

como pressuposto para a concessão do benefício ora analisado. Nesse 

contexto, procedi com consulta ao Sistema Infojud, do qual extraí as 

declarações de imposto de renda referente aos exercícios financeiros de 

2014 a 2017, e constatei que o requerente possui patrimônio declarado no 

valor de R$ 140.613,21 (cento e quarenta mil, seiscentos e treze reais e 

vinte e um centavos), em 2014 vendeu três áreas desmembradas pelo 

valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), no ano de 2016 vendeu 

uma camionete avaliada em R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) e no 

mesmo ano fez aquisição de um caminhão no valor de R$ 120.00,00 

(cento e vinte mil reais) e possui veículo, conforme pesquisa realizada 

perante o Sistema Renajud. Ainda, possui participação do capital social na 

empresa Costa Norte Comercio de Pescados LTDA com valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Assim, não é crível a alegação do autor de 

que não possui condições de arcar com as custas do processo, sendo 

certo que diante de tais constatações, não nos resta outra conclusão 

senão de que o autor possui condições financeiras de arcar com as 

custas e despesas do processo. Esses fatos, só por si, se apresentam 

como prova hábil para elidir a gratuidade postulada, haja vista que o 

benefício está vinculado à prova efetiva da hipossuficiência, o que 

inexiste na espécie. Com efeito, não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Esta interpretação, conforme o 

texto constitucional, não ofende ao disposto no art. 98 do CPC, já que 

deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV, do art. 5º, da Constituição da 

República. A corroborar, colho o seguinte aresto: “IMPUGNAÇÃO A 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A CONCESSÃO 

DOS BENEFÍCIOS – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A PARTE TEM 

POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – 

COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POBREZA E MISERABILIDADE – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A 

aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a 

razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para 

tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. Tendo a parte demonstrado cabalmente a capacidade 

financeira do beneficiário da justiça gratuita para atender às custas e 

despesas processuais, a revogação do aludido benefício é medida que se 

impõe.”[1] Portanto, deixando o autor de demonstrar, de modo satisfatório, 

a impossibilidade financeira de suportar os custos e as despesas 

processuais, através de documentos idôneos, a não concessão do 

benefício é medida que se impõe. Posto isso, indefiro o benefício da justiça 

gratuita à parte autora. Para tanto, determino venha o autor, no prazo de 

30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais da presente demanda, sob pena de extinção, na qual deverá 

ser informado o cumprimento da presente ordem. Finalmente, no tocante 

às declarações de imposto de renda obtidas perante o Sistema de 

Informação ao Judiciário, determino à Secretaria deste juízo que adote as 

cautelas necessárias ao caso (CNGC-MT – art. 477). Intime-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, Ap, 87262/2013, Des. Carlos 

Alberto Alves Da Rocha, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 

27/11/2013, Data da publicação no DJE 06/12/2013.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002671-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RONEY NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTON BENEDITO DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002671-63.2018.8.11.0002; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: EDSON RONEY NASCIMENTO Parte Ré: RÉU: OTON 

BENEDITO DO NASCIMENTO Vistos, etc. Compulsando os autos, observo 

que a parte autora formulou pedido visando a concessão de gratuidade da 

justiça, sob a alegação de não ter condições de arcar com as custas do 

processo, sem prejuízo do próprio sustento. Pois bem, nos termos do 

artigo 98, caput, do CPC, para a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, basta à assertiva do interessado de que não possui condições 

financeiras de arcar com as custas, as despesas processuais e 

honorários advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem 

presunção “iuri et iuri” (absoluta), mas apenas presunção “iuri tantun” 

(relativa), ou seja, poderá existir indícios em que a declaração torne 

insuficiente para a comprovação da alegada escassez de recursos 

apontada na legislação. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 

declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, 

implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado 
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entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado.(...)” (STJ AgRg no Ag 

957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008) O artigo 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos 

como pressuposto para a concessão do benefício ora analisado. Nesse 

contexto, procedi com consulta ao Sistema Infojud, do qual extraí as 

declarações de imposto de renda referente aos exercícios financeiros de 

2014 a 2017, e constatei que o requerente possui patrimônio declarado no 

valor de R$ 140.613,21 (cento e quarenta mil, seiscentos e treze reais e 

vinte e um centavos), em 2014 vendeu três áreas desmembradas pelo 

valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), no ano de 2016 vendeu 

uma camionete avaliada em R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) e no 

mesmo ano fez aquisição de um caminhão no valor de R$ 120.00,00 

(cento e vinte mil reais) e possui veículo, conforme pesquisa realizada 

perante o Sistema Renajud. Ainda, possui participação do capital social na 

empresa Costa Norte Comercio de Pescados LTDA com valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Assim, não é crível a alegação do autor de 

que não possui condições de arcar com as custas do processo, sendo 

certo que diante de tais constatações, não nos resta outra conclusão 

senão de que o autor possui condições financeiras de arcar com as 

custas e despesas do processo. Esses fatos, só por si, se apresentam 

como prova hábil para elidir a gratuidade postulada, haja vista que o 

benefício está vinculado à prova efetiva da hipossuficiência, o que 

inexiste na espécie. Com efeito, não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Esta interpretação, conforme o 

texto constitucional, não ofende ao disposto no art. 98 do CPC, já que 

deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV, do art. 5º, da Constituição da 

República. A corroborar, colho o seguinte aresto: “IMPUGNAÇÃO A 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A CONCESSÃO 

DOS BENEFÍCIOS – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A PARTE TEM 

POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – 

COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POBREZA E MISERABILIDADE – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A 

aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a 

razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para 

tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. Tendo a parte demonstrado cabalmente a capacidade 

financeira do beneficiário da justiça gratuita para atender às custas e 

despesas processuais, a revogação do aludido benefício é medida que se 

impõe.”[1] Portanto, deixando o autor de demonstrar, de modo satisfatório, 

a impossibilidade financeira de suportar os custos e as despesas 

processuais, através de documentos idôneos, a não concessão do 

benefício é medida que se impõe. Posto isso, indefiro o benefício da justiça 

gratuita à parte autora. Para tanto, determino venha o autor, no prazo de 

30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais da presente demanda, sob pena de extinção, na qual deverá 

ser informado o cumprimento da presente ordem. Finalmente, no tocante 

às declarações de imposto de renda obtidas perante o Sistema de 

Informação ao Judiciário, determino à Secretaria deste juízo que adote as 

cautelas necessárias ao caso (CNGC-MT – art. 477). Intime-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, Ap, 87262/2013, Des. Carlos 

Alberto Alves Da Rocha, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 

27/11/2013, Data da publicação no DJE 06/12/2013.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392001 Nr: 6560-47.2015.811.0002

 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: ESTER PAIVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILAGE TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 INTIMO a parte REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da taxa judiciária, no valor de R$ 129,55 (cento e vinte e nove 

reais e cinquenta e cinco centavos), bem como custas judiciais no valor 

de R$ 376, 85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos, 

conforme cálculo de fls. 99 , emitindo a guia no site do TJMT, 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): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 442968 Nr: 8334-78.2016.811.0002

 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 LUIZ DE FIGUEIREDO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEIA SANABRIA ORTIZ 

PRADO - OAB:9822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127A

 Vistos, em correição.

Nos termos do art. 10 do CPC e em atenção ao contraditório, intime-se a 

parte adversa para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto 

ao pedido de fls. 118/119

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 348091 Nr: 14335-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTOFAMENTO XAXIM LTDA ME, FABIO JUNIOR 

ZANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DE SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT

 Vistos, em correição.

Nos termos do art. 10 do CPC e em atenção ao contraditório, intime-se a 

parte adversa para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto 

ao pedido de fls. 127/128 e 130/133

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 291321 Nr: 11032-96.2012.811.0002

 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: RODOLFO RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150/SP, DANIELA PATINI - OAB:MT/11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Vistos, em correição.

Nos termos do art. 10 do CPC e em atenção ao contraditório, intime-se a 

parte adversa para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto 

ao pedido de fls. 282/283.

Após, venham os autos conclusos.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 250299 Nr: 9686-81.2010.811.0002

 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: JOANA SEIXAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITO DA COSTA PEREIRA, 

DOMETILA CORREA DA COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente o Autor para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar acerca da petição de fls. 63.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 290458 Nr: 10083-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:OAB/MT 15280-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.: 307448 Nr: 3350-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVANIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, THIAGO BATISTA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:MT 13.782-B, LINÉIA FATIMA DA SILVA PINHO - OAB:15909/O, 

Noel Rodrigues Rosa - OAB:12959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDEUNICE LOPES - 

OAB:17890/O, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-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.: 312227 Nr: 8313-10.2013.811.0002

 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: THAIS DA SILVA ANDRADE BARROS, MAURO 

PEDROSO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDNIR LÉA DE CAMPOS REP. 

VANIA MARIA DE CAMPOS, EUNICE JESUS DE CAMPOS, JEFFERSON 

MAMEDE DE CAMPOS, ENIR MARIA DE CAMPOS, ELENIR ELIZETE DE 

CAMPOS, EDIR BENEDITA DE CAMPOS, VANIA MARIA DE CAMPOS, 

EDGAR DE CAMPOS, ERENIR DE CAMPOS CONCEIÇÃO, BENEDITO JOSÉ 

DA CONCEIÇÃO, BENJAMIN JOSÉ DA CONCEIÇÃO, ANALIA MARIA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARINO RODRIGUES DE 

ARRUDA - OAB:1754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO - OAB:17992, LUZIA EUTIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:17992, LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - OAB:17992/O

 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.: 343021 Nr: 10319-53.2014.811.0002

 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: AMÉLIA NUNES DA SILVA, WILSON ADILES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 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.: 352376 Nr: 17594-53.2014.811.0002

 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: ANEZIO XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZALEN VEÍCULOS, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/MT

 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.: 376075 Nr: 23820-74.2014.811.0002

 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: SUZANA CAPPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Candido da Silveira Filho 

- OAB:12024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JAQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, 

Leonardo Fialho Pinto - OAB:108.654/MG

 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.: 381714 Nr: 28064-46.2014.811.0002

 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: ANEZIO XAVIER DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-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.: 396294 Nr: 9367-40.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA DE ARAUJO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:OABMT13949

 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.: 405542 Nr: 14247-75.2015.811.0002

 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: JOÃO GABRIEL BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIADO - OAB:11406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150/SP, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654/MG

 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.: 412558 Nr: 18084-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR JOSÉ DE CAMPOS

 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-A/MT

 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.: 420390 Nr: 22203-45.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA DE MORAES ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-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.: 435885 Nr: 4564-77.2016.811.0002

 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: NADIR FRANCISCA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 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.: 447815 Nr: 10834-20.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS GUTIERREZ CORTEZ ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Elisabeth Fonseca - 

OAB:SP 279.236

 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 Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398589 Nr: 10574-74.2015.811.0002

 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: AILTON DE SOUSA ALMEIDA

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, em correição.

Nos termos do art. 10 do CPC e em atenção ao contraditório, intime-se a 

parte adversa para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto 

ao pedido de fls. 115/116.

Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 403097 Nr: 12974-61.2015.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: ROZANE DO ESPIRITO SANTO FRANK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 Vistos, em correição.

Nos termos do art. 10 do CPC e em atenção ao contraditório, intime-se a 

parte adversa para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto 

ao aos documentos do anexo 11 dos autos.

Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395669 Nr: 8925-74.2015.811.0002

 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: SILBENE LEIZE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - OAB:MT 

12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696

 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.: 436144 Nr: 4741-41.2016.811.0002

 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: NICOLAU DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-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.: 436229 Nr: 4769-09.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MANOEL GUEDES - 

OAB:7089/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 319920 Nr: 16299-15.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DE ARAÚJO FERREIRA, SEBASTIÃO LUIZ 

FERREIRA, MARIA APARECIDA DE SOUZA, MARIA IRACEMA FERREIRA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO NUNES NEVES DE 

ARAÚJO - OAB:MT 18415

 Vistos, em correição.

Nos termos do art. 10 do CPC e em atenção ao contraditório, intime-se a 

parte adversa para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto 

ao aos pedidos de fls. 222/226.

Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 372042 Nr: 20934-05.2014.811.0002

 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: ESTEVAM PINTO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON EDER FERREIRA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT

 Nos termos do art. 10 do CPC e em atenção ao contraditório, intime-se a 

parte adversa para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto 

ao aos pedidos de fls. 117/118.

Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 223020 Nr: 3270-34.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

PANTANAL-SICOOB PANTANAL, JADIR GIROTO, ANTONIO SEBASTIÃO 

DA COSTA MARQUES, JANIO MARCIO RONDON, JORGE LUIZ DE 

ARRUDA E SILVA, ROBERTO ANTONIOVAZ GUIMARÃES, AIGO CUNHA 

DE MORAES, CLAUDIO SEVERINO LEAL, FRANCISCO JOSÉ DE ASSIS 

JUNIOR, MANOEL CRISTINO DE ARRUDA MARQUES, FRANCISCO DE 

ASSIS E SILVA NETO, JOÃO BATISTA NUNES RONDON FILHO, CELSO 

LUIZ DE FIGRUEIREDO, CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MT E MS - SICOOB CENTRAL MT/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7.230, DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - OAB:7672/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS 

- OAB:9658-B OAB/MT, Flavia de Oliveira Santos - OAB:9300, 

JULIANO ROSS - OAB:5498/MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746/MT, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739/MT

 Vistos, em correição.As fls. 1199/1207 aportou aos autos pedido 

Cumprimento de Sentença, subscrito pelo advogado Domingos Sávio 

Ferreira da Costa, que na mesma oportunidade requereu prazo para a 

juntada de substabelecimento.As fls. 1212 fora deferido o Cumprimento de 

Sentença proposta pelo Autor/Exequente, e determinando a intimação dos 

Executados para que efetuassem o pagamento e/ou apresentassem 

impugnação(...) e ao final requereram a intimação pessoal dos mesmos 

para que regularizem sua representação processual.Assim, passo a tecer 

as seguintes deliberações, com fins de regularização e saneamento do 

feito:(...) Da mesma forma, é necessária a regularização do pedido de fls. 

1199/1207, pois, encontra-se eivado de vicio sanável, qual seja, defeito de 

representação processual, já que a r. petição fora protocolada em 

29/06/2016, e até o presente momento não aportou aos autos o 

substabelecimento habilitando o Dr. Domingos Sávio Ferreira da Costa 

como advogado da parte.Como sabido, é dever da parte e de seus 

procuradores manter a representação processual regularizada. (...) 

para:1- Seja intimada Exequente REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO 
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LTDA, na pessoa de seus advogados via DJE, para que no prazo de 15 

(quinze) dias regularize sua representação processual sob pena de 

extinção;2 - Sejam intimados por correio FRANCISCO JOSÉ DE ASSIS 

JÚNIOR e CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO – no endereço declinado nas 

notificações de fls. 1220 e 1221- para que no prazo de 15 (quinze) dias 

regularizem sua representação processual; Consigne-se no mandando 

ainda, a intimação, em atenção a determinação de fls. 1212/v, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias efetuem o pagamento do montante devido, 

conforme cálculo trazido pelo credor as fls. 1208/1209, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do Novo Código de Processo 

Civil, e/ou apresentem impugnação, independentemente de penhora (art. 

525, NCPC).Transcorrido o prazo, havendo ou não manifestações, 

venham os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 397405 Nr: 9979-75.2015.811.0002

 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: VALTER NICOLAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, LEILA MARIA BOABAID LEVI, 

LUCILA SOARES BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO 

COUTO, LOURIZA SOARES BOABAID, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, 

WALTER NUNES DA SILVA BOABAID, CONFINANTE FRENTE. LT11, SRA. 

LENIR. LADO ESQUERDO. LT11, CONFINANTE LADO DIREITO. LT11, SR. 

NICOLAI. FUNDOS. LT11, CONFINANTE FRENTE, SR. NICOLAI. LADO 

ESQUERDO. LT14, CONFINANTE LADO DIREITO. LT14, SRA. LENIR. 

FUNDOS. LT14, SR. NICOLAI. LADO ESQUERDO. LT15, SR. NICOLAI. 

LADO DIREITO. LT15, SRA. LENIR. FUNDOS. LT15, CONFINANTE LADO 

ESQUERDO. LT16, SR. NICOLAI. LADO DIRIETO. LT16, SR. NICOLAI. 

FUNDOS. LT16

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 Vistos em correição.

Intime-se, pessoalmente a parte autora para manifestar acerca da certidão 

de fls. 84, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 342352 Nr: 9805-03.2014.811.0002

 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: JOÃO PAULO MOREIRA PENNA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OMAR DOS SANTOS, ROSELI 

APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES, EMANOEL BERNARDES, KEROLLY 

KATYA SCHRAIBRE, ALTAMIR DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Luis Gome Penna - 

OAB:9998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - OAB:14615, 

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Vistos em correição.

Intime-se o Autor para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre a 

certidão de fls. 394.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 317135 Nr: 13496-59.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR GONÇALVES ALVES, FERNANDO PEREIRA DE 

ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 2573

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que o Requerido apresentou 

reconvenção as fls. 74/82 e outra petição de Contestação c/c 

Reconvenção as fls. 105/134. Ambas as petições então sem a assinatura 

dos patronos.

Conquanto a contestação apresentada sem assinatura do advogado 

possa ser considerada apócrifa, em se tratando de vício sanável, 

determino a intimação dos advogados subscritores via DJE para que no 

prazo de 10 (dez) dias, procedam a regularização, sob pena de revelia.

No mesmo ato, deve ainda esclarecer a este juízo qual das petições deve 

ser considerada para análise, inclusive para que seja verifica a 

tempestividade das manifestações, e então proceder-se a regular 

sequência do feito.

Após, venham os autos conclusos.

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o imediato cumprimento desta 

decisão, com URGÊNCIA tendo em vista tratar-se de processo META 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 74333 Nr: 9291-02.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO MAZZORANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA. 

(POSTO SHOPPING)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:3098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA ASSIS PAIVA 

SERRA - OAB:13256, MARCELO ANGELO MACEDO - OAB:6811-B

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para apresentar memória de cálculo atualizada, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após, imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 409378 Nr: 16342-78.2015.811.0002

 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: VALDEIR PEREIRA

 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:MT 5.736/0

 Certifico que o nome do advogado da parte Autora estava cadastrado de 

forma indevida, o que foi regularizado nesta data, motivo pelo qual 

encaminho o movimento "Decisão->Determinação", de 13/04/2018, para 

nova publicação: "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 21 de maio de 

2018, 09h00min, 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 Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 397544 Nr: 10033-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA ANTONIOLLI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS -DPVAT S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Certifico que o n. da OAB do advogado da parte Requerida não estava 

cadastrado no Sistema Apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo 

pelo qual encaminho o movimento "Decisão->Determinação", de 

13/04/2018, para nova publicação: "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 21 

de maio de 2018, 09h40min, 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.: 239910 Nr: 1296-25.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON ARANTES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laelço Calvalcanti Junior - 

OAB:MT 14.954

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 224698 Nr: 4913-27.2009.811.0002

 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: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CRUZ JUNIOR, ALJOSE CRISTIAN 

DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMO GNOATTO - OAB:4941/MT, 

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - OAB:56526/MG, RICARDO 

LOPES GODOY - OAB:77167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO 

FERREIRA NOGUEIRA - OAB:5175/MS, CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:11186/MT, KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - OAB:10598/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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 326528 Nr: 22868-32.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREY RENE MENEGHELO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LÚCIO DA SILVA - 

OAB:10462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDERO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Novo 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 advocatícios, diante da 

inexistência do 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.: 325421 Nr: 21808-24.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELEODIVA FERREIRA DAS MENINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, 1º SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS DA COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBISSÂNCIA DA SILVA FELIX - 

OAB:OAB/MT16766

 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, 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.: 438181 Nr: 5821-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA RIBEIRO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:MT 17.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5821-40.2016.811.0002 - Id. 438181

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Cautelar para Exibição de Documentos c/c Pedido de 

Liminar proposta por Luana Ribeiro Reis em desfavor de Claro S/A, ambos 

devidamente qualificados.

Na decisão proferida às fls. 14 a autora foi intimada para emendar a inicial 

a fim de sanar irregularidades, sob pena de extinção do feito.
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Às fls. 16, certificou-se o decurso de prazo sem a manifestação da parte 

autora.

Vieram os autos conclusos.

É breve e necessário relatório.

 Fundamento e Decido.

Em análise aos autos, verifico que o advogado da parte requerente foi 

devidamente intimado, para que apresentasse emenda a fim de juntar aos 

autos documentos indispensáveis para prosseguimento do presente deito, 

todavia a parte permaneceu silente.

Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, 

parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

 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. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, face a gratuidade processual.

 Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 104947 Nr: 1024-36.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINGA MOLAS E FREIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDK - COMERCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA, REINALDO MANOEL GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acassio Muniz Junior - 

OAB:8872, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 Autos nº 1024-36.2007.811.0002 - Cód. 104947

Vistos em correição.

Tendo em vista o requerimento de fls. 177, onde parte exequente requer a 

desistência da presente execução de sentença, tendo em vista a 

insuficiência de salto resultante da ordem judicial de consulta Bacenjud, 

não tendo havido qualquer manifestação em contrário, com fulcro no art. 

794, inciso III, do CPC, julgo extinto o processo de execução.

 Sem condenação em custas e honorários.

Certificado 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.: 327431 Nr: 23770-82.2013.811.0002

 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: WERUSKA FONTES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA CARVALHO CARDOSO, WILLIAM 

ALVES VIEIRA, ANA CÁSSIA NEIVA, ESPÓLIO DE IRAN ANTONIO SOTO 

ESCALONA, TATIANA COELHO DE FRANÇA, DIANA MARCELA SOTO 

VALEJO, PAULO ROBERTO COZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WERUSKA FONTES MAGALHÃES 

- OAB:10250/MT

 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 

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.: 41869 Nr: 9621-04.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMAJUL COOP. MISTA AGROP. DE JUSCIMEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO ANTONIO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPEDES GOMES PEREIRA - 

OAB:3.882MT

 Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o presente, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 333119 Nr: 1753-18.2014.811.0002

 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: NADIA SOCORRO UNTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 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. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 338130 Nr: 6394-49.2014.811.0002

 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: JOÃO BATISTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGURO TOKIO MARINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT15.249A

 Autos nº 6394-49.2014.811.0002 – Cód. 338130

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 21 de maio de 2018, 13h00min, 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.: 319832 Nr: 16203-97.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIRAM GOMES BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIS BIANCHI DE SÁ, DIAGNOSTICO 

DA AMERICA S/A - (CEDIC/CEDILAB)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE 
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CAVALCANTI - OAB:9.247-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYCURGO LEITE NETO - 

OAB:1530/DF

 Autos n.16203-97.2013.811.0002- Cód. 319832

Vistos, em correição.

Priorizando o ato conciliatório, designo audiência de conciliação para o dia 

28 de maio de 2018, às 16h00min.

 Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426430 Nr: 25329-06.2015.811.0002

 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: MARIA ELZA SANTOS GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:MT 9.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Autos n.º 25329-06.2015.811.0002 – Cód. 426430

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 28 de maio de 2018, às 17h30min.

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.: 373469 Nr: 21914-49.2014.811.0002

 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: SUZANA BUSSIERI BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NEIDE MORAES COSTA - 

OAB:15643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos em correição.

 Diante do fato de ambas as partes terem manifestado desinteresse na 

produção de prova, 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.: 375827 Nr: 23631-96.2014.811.0002

 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: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASILTELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos em correição.

 Diante do fato de ambas as partes terem manifestado desinteresse na 

produção de prova, 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.: 421579 Nr: 22804-51.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA CAMARGO DO CARMO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3.056

 Vistos em correição.

 Diante do fato de ambas as partes terem manifestado desinteresse na 

produção de prova, 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.: 453257 Nr: 13346-73.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO SEBBA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Autos n.º 1334673.2016.811.0002 – Cód. 453257

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 04 de junho de 2018, às 17h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 407448 Nr: 15387-47.2015.811.0002

 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 ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO VILLA UNIVERCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE JAMES MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:OABMT13690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando que, a parte ré fora devidamente citada (ARMP fls. 34) e 

deixou de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal (certidão 

de fls. 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 
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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.: 210705 Nr: 6311-43.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL MAYER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

- OAB:OAB/MT 9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258A

 Vistos, em correição.

 Defiro o petitório de fls. 170, assim, expeça-se oficio na forma requerida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 394935 Nr: 8364-50.2015.811.0002

 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: BENEDITO ANTONIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:8506-A

 Vistos, em correição.

 Diante da certidão de fls. 102, determino a intimação pessoal da douta 

patrona do autor.

Assim sendo, expeça-se mandado de intimação pessoal, como diligência 

do juízo, para que no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra-se conforme o 

determinado na da decisão de fls. 100, sob pena das adoções de medidas 

legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 326677 Nr: 23008-66.2013.811.0002

 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: ANA ANTONIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI 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-A/MT

 Vistos, em correição.

1 - Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta 

única (fls. 93), para a conta bancária indicada pelo credor às fls. 98/99, 

eis que incontroverso.

Intime-se o autor 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. 98/99), 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.: 237034 Nr: 16901-45.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNE DIAS JORDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:7976, SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO - 

OAB:8436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - Defensora Pública Estadual. - OAB:

 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.: 320474 Nr: 16877-75.2013.811.0002

 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: GABRIEL BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON NERES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.: 446003 Nr: 9958-65.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSASSE CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS 

- CAIXA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, RENATO CHAGAS CORREA - OAB:8.184-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.: 288755 Nr: 8230-28.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO LEMES CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:OAB-MT 5924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 Autos n° 8230-28.2012.811.0002 Cód.288755

Vistos em correição.

Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, 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.: 392914 Nr: 7131-18.2015.811.0002

 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: ELENIZETE MARIA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Autos n° 7131-18.2015.811.0002 Cód.392914

Vistos em correição.

Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 93099 Nr: 2728-21.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CEREAIS SINOP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M ARROZ LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JUNIOR - 

OAB:MT 7459-A, Vanderlei Nezzi - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

Cumpra-se o determinado nesta data nos autos em apenso.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 225693 Nr: 5916-17.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GENEROSO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos em correição.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 111/112).

No caso em tela, verifica-se a ocorrência de revelia do réu o que 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.

Portanto, a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil, somente ocorrerá após o prazo de 15 (quinze) dias da 

publicação de decisão que recebe o pedido de cumprimento de sentença, 

pois a multa de 10% condiz com medida coercitiva em fase de 

cumprimento de sentença.

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o 

determinado na sentença de fls. 98, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 320388 Nr: 16787-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA PEREIRA, JOSÉ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES, JOAO BATISTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16.527/MT, DELCI BALEEIRO SOUZA - OAB:10.246/MT, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16.527/MT, DELCI BALEEIRO SOUZA - OAB:10.246/MT, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - MT

 Vistos em correição.

Intime-se o Reconvinte para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua 

hipossuficiência financeira.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 384064 Nr: 1459-29.2015.811.0002

 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: DIOGO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DE FREITAS E CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar Inaudita Altera Parte 

proposta por Diogo Gomes da Silva em face de Angela Maria de Freitas e 

Cia Ltda-ME todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na 

inicial. (fls. 04/19)

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, requerendo seja o 

mesmo homologado, com a consequente, a extinção do processo.

Relatado o necessário. 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, “b”, do NCPC.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386094 Nr: 2693-46.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO TRENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:17992/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9833A, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:, 

LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - OAB:72973/SP, Maria 

Emilia Gonçalves da Ruela - OAB:23.748

 Processo nº 2693-46.2015.811.0002 - Cód.386094

Vistos em correição.

Em face da petição de fls. 171/174, 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, 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 Novo Código de Processo Civil.

 Certificado 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.: 282364 Nr: 1152-80.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR PONCE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO DE OLIVEIRA PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - UNIVAG - 

OAB:8964-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR ROQUE PIAZZI DA 

SILVA - OAB:10767/MT

 Vistos em correição.

Intime-se o Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca 

da petição de fls. 327/334, bem como se possui interesse no 

prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 401787 Nr: 12265-26.2015.811.0002

 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: THIAGO JOSÉ FERREIRA, TALITTA FERNANDES 

GONÇALVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE MT - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:97340/SP, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12.183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360/MT

 Autos n.12265 -26.2015.811.0002- Cód. 401787

Vistos, em correição.

Em que pese à manifestação expressa do autor pra que seja designada 

audiência de conciliação fls.243.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de junho de 2018, às 

15h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada 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 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.: 313433 Nr: 9593-16.2013.811.0002

 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: ANTONIO SGRINHOLI, CLOVIS SVERSUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO MARCOS DA SILVA, IDÊ 

GONÇALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUENDEL WENDER - 

OAB:10.858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903

 Autos n.9593-16.2013.811.0002- Cód. 313433

Vistos, em correição.

Em que pese à manifestação expressa do autor pra que seja designada 

audiência de conciliação fls.534.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de junho de 2018, às 

16h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada 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 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.: 299204 Nr: 19780-20.2012.811.0002

 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 31 - 04

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 Autos n.19780 -20.2012.811.0002- Cód. 299204

Vistos, em correição.

Em que pese à manifestação expressa do autor pra que seja designada 

audiência de conciliação fls.98.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de junho de 2018, às 

16h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada 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 os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 282292 Nr: 1072-19.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA TEIXEIRA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para apresentar memória de cálculo atualizada, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após, imediatamente conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393358 Nr: 7392-80.2015.811.0002
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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: VCS, EIRI COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATORIO BIODNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FÉLFILI - 

OAB:OAB-MT 3923

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARBOSA 

TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 6882

 Autos n.7392 -80.2015.811.0002- Cód. 393358

Vistos, em correição.

Em que pese à manifestação expressa da parte requerida para que seja 

designada audiência de conciliação fls.52.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de junho de 2018, às 

17h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada 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 os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 429157 Nr: 277-71.2016.811.0002

 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: INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, F.FILHOS INDUSTRIA 

E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Lopes Barbosa de 

Oliveira - OAB:11.313-B, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 

6.848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresente impugnação à 

contestação( fls.97/116), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 237242 Nr: 17031-35.2009.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Borges de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVICIO DA SILVA, Cônjuge de Flávio Ávila, 

Cônjuge de Marta Marlene Ferreira, Cônjuge de Adalberto Nunes Brandão, 

AIRA ENGENHARIA (DE PROPRIEDADE DE NILTON PALMAS E SUA 

ESPOSA), JOANITA ALMEIDA ARRUDA (CONFINANTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB-MT 9.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico que os Mandados de Citação dos confinantes foram expedidos e 

serão encaminhados para a Central de Mandados para distribuição. Por 

isso promovo a INTIMAÇÃO da autora, através do advogado SÉRGIO 

ANTÔNIO DE OLIVEIRA, OAB/MT 9225, para contatar o Oficial de Justiça, 

para efetivo cumprimento da diligência, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 438222 Nr: 5837-91.2016.811.0002

 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: ESTHER PEREIRA LOPES MARANS, VALTAIR DA SILVA 

MARANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY LEITE DE CAMPOS, NILDA GODOY DE 

CAMPOS, PAULO RONALD DE OLVIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDER JOSÉ DA COSTA - 

OAB:19158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:MT 14.103, Paulo Ronald Mussa de Oliveira 

- OAB:21305/O

 Autos n° 5837-91.2016.811.0002 Id.438222

Vistos em correição.

Intime-se o douto patrono da parte autor para que manifeste seu interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte 

autora, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 347041 Nr: 13464-20.2014.811.0002

 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: LPNA, CEBNA, ESTELA MARY NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, 

RITZ SUITES HOME SERVICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ALBERTO DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:15807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:MT 15.283, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:7202/MT, 

RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:MT 14.676, RICARDO GOMES SANCHES 

- OAB:267745/SP

 Autos n.13464-20.2014.811.0002- Cód. 347001

Vistos, em correição.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 02 de julho de 2018, às 

09h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada 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 os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 223094 Nr: 3279-93.2009.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA JULIANA GRETTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE- UNIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON SOUZA CARDOSO 

JUNIOR - OAB:13958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 Vistos, em correição.

Intime-se a Requerida para, no prazo de 10 (dez) manifestar acerca do 

petitório de fls.381/382.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 311974 Nr: 8045-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA BEATRIZ MONTEIRO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JUVENAL RODRIGUES DE 

CARVALHO, OSMARY BAGGIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BONACCORDI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5.482
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676

 Autos n.8045 -53.2013.811.0002- Cód. 311974

Vistos, em correição.

Em que pese à manifestação expressa do autor pra que seja designada 

audiência de conciliação fls.205.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 02 de julho de 2018, às 

09h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada 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 os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20700 Nr: 740-43.1998.811.0002

 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: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A., ROGERIO 

SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA BIOFÉRTIL AGROPECUÁRIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5334, 

WILSON DALTO - OAB:1682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DELLA VALLE 

BIOLCHI - OAB:42751/RS, LEANDRO FELDMANN - OAB:35.415/RS

 Vistos, em correição.

Nos termos do art. 10 do CPC e em atenção ao contraditório, intime-se a 

parte adversa para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto 

ao pedido de fls. 184.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 411498 Nr: 17469-51.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME CUSTODIA DE LIMA 

- OAB:SP 202.107, Sileno Rezende Tavares - OAB:MT 5.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:MT 14.913-B

 Autos n.17469 -51.2015.811.0002- Cód. 411498

Vistos, em correição.

Em que pese à manifestação expressa do autor pra que seja designada 

audiência de conciliação fls.158.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de junho de 2018, às 

10h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada 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 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.: 397974 Nr: 10249-02.2015.811.0002

 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: JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A, 

INCEFRA – INDÚSTRIA CERÂMICA FRAGNANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE PANIAGO VELASCO - 

OAB:17135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN RODRIGUES SAMPAIO - 

OAB:26915/BA, CLÁUDIA BRUNO LEMOS - OAB:12355, JOÃO AMORIM 

- OAB:46314/BA, JOSÉ AVELINO DE NOVAES JUNIOR - OAB:OAB/MT 

11.180, OSVALDO LOPES RIBEIRO NETO - OAB:31485/BA

 Autos n.º 10249-02.2015.811.0002 – Cód. 397974

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 11 de junho 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.: 348471 Nr: 14641-19.2014.811.0002

 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: ORIENTE COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA, MARCELO 

RODRIGUES BAENA CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Autos n.14641 -19.2014.811.0002- Cód. 348471

Vistos, em correição.

Em que pese à manifestação expressa do autor pra que seja designada 

audiência de conciliação fls.93v.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de junho de 2018, às 

13h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada 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 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.: 265415 Nr: 4747-24.2011.811.0002

 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: JOSÉ LUIZ AYUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS DA CRUZ COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIONE MENDES DE PINHO 

- OAB:13267

 Autos n.4747-24.2011.811.0002- Cód. 265415

Vistos, em correição.

Em que pese à manifestação expressa do autor pra que seja designada 

audiência de conciliação fls.288/289.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

redsigno audiência de conciliação para o dia 11 de junho de 2018, às 

14h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada 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 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
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 Cod. Proc.: 337707 Nr: 5994-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A (TELEFÔNICA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF 24.214, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735

 Autos n.5994-35.2014.811.0002- Cód. 337707

Vistos, em correição.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de junho de 2018, às 

14h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada 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 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.: 424089 Nr: 24148-67.2015.811.0002

 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: ADRIANA ROSA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 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

 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 pela parte requerida. Para tanto, NOMEIO para os 

trabalhos periciais o 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, (..)Os quesitos 

da requerida encontram-se às fls. 48/49. 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 440389 Nr: 6975-93.2016.811.0002

 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: BAAL, NILCILEY DE ALMEIDA ARAUJO

 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:OAB/MT 8.184-A

 Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida 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.Compulsando os autos verifica-se que não 

existem duvidas, tampouco provas a serem produzidas quanto a 

ocorrência do sinistro, mas sim quanto a extensão do lesão sofrida pelo 

autor, de forma que mostra-se despicienda a produção da prova 

testemunhal e depoimento pessoal do autor conforme requerido pela parte 

requerida, motivo pelo qual resta indeferido.DEFIRO a realização de perícia 

médica solicitada pelas partes. Para tanto, NOMEIO para os trabalhos 

periciais o Dr. GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA, 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.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 452371 Nr: 12941-37.2016.811.0002

 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: RENER GOMES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte ré. 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 é menor que o devido.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 à 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 médica, para fins de 

constatação do grau da lesão sofrida pelo autor, suprindo a perícia a ser 

designada.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386700 Nr: 3123-95.2015.811.0002

 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: JOEL DE ALMEIDA

 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 
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- 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 

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.: 444148 Nr: 8929-77.2016.811.0002

 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: BENEDITO ROMANO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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, com e-mail para contato: peritoernani@gmail.com, (CRM/MT 7.922), 

que poderá ser encontrado na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edifício 

Saúde, Sala 33, 3º Andar , Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá (MT), 

Telefone: (65) 99228-5520, FIXANDO, então, a quantia de R$ 1.000,00 (mil 

reais) a título de honorários periciais, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 396401 Nr: 9434-05.2015.811.0002

 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: DILMA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS -DPVAT S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. 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 devido.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. GEORGE SALVADOR BRITO ALVES 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 442933 Nr: 8307-95.2016.811.0002

 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: NELSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:8.184-A

 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. 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 devido.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, FIXANDO, então, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título 

de honorários periciais, Os quesitos da requerida encontram-se às fls. 37. 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 224613 Nr: 4821-49.2009.811.0002

 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: CENTRAL TELHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA NACIONAL DE AÇOS LAMINADOS 

INAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIUTOM RIBEIRO CHAVES 

JUNIOR - OAB:8575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:MT 13.604-A, RICARDO SORDI MARCHI - 

OAB:154.127

 Vistos, em correição.

Intime-se o Autor, por intermédio de seu advogado, para que manifeste 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, procedendo todos os atos 

necessários ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 275532 Nr: 18827-90.2011.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCYENE TORTORELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA TEREZA PALHARES 

BASÍLIO - OAB:74.802 OAB/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235

 Autos n. 18827-90.2011.811.0002 Código: 275532

Vistos, em correição.

Defiro o pedido de fls. 229, e determino a intimação do Requerido, para 

que em 15 (quinze) dias, proceda ao cumprimento do disposto e 

determinado no acórdão de fls. 220/222, sob pena de multa e as demais 

cominações legais.

 Colaciono o trecho do acórdão que consta a determinação pendente de 

cumprimento:

“Desse modo, diante do conjunto probatório trazido a baila, deve ser 

acolhida a exordial, julgando procedente a ação, determinando que a 

apelada apresente no prazo de 30 (trinta) dias, a documentação 

requerida, sob pena de incorrer nas penas do art. 359 do Código de 

Processo Civil na ação principal.”

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 454032 Nr: 13645-50.2016.811.0002

 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: ALVINA LEMES DE XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A, ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIGREISO REIS LINO - 

OAB:OAB/MT 16750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Autos n. 13645-50.2016.811.0002 Código: 454032

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente o Exequente, para que, em 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento no feito, inclusive apresentando a justificativa do não 

comparecimento em audiência conforme requerido as fls.44, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435699 Nr: 4448-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIÃ HAYDEE DO CARMO ALMEIDA, PAULO MARCIO 

DO CARMO ALMEIDA, MARLIZE MARCIA DO CARMO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELECILDE FORTES E SILVA, ALVINO JOSE DE 

BRITO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIRES DE ANDRADE - 

OAB:2257-B/MT, TERCIO DO CARMO PIRES - OAB:OAB/MT 18.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19.716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:MT 15.578

 4448-71.2016.811.0002 Código: 435699

Vistos em correição.

Intime-se o Requerido Elecilde Fortes e Silva para se manifestar acerca da 

impugnação a assistência judiciária gratuita de fls. 107/110.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 392770 Nr: 7055-91.2015.811.0002

 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: GREISIELE GIL PEREIRA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- 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 

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.: 433125 Nr: 2876-80.2016.811.0002

 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: JOANA CALISTA DA SILVA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Autos nº 2876-80.2016.811.0002 - Id. 433125

Vistos, em correição.

Encaminhado os autos ao Centro Judiciário não se obteve êxito na 

realização de acordo (fls. 45).

De tal modo, passo ao saneamento do feito. A requerida suscitou as 

seguintes preliminares:

1 – Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de agir.

Argumenta a requerida que existem diversos pontos de atendimento 

espalhado pelo país, para atendimento em casos de sinistro, não sendo 

justificável o beneficiário deixar de apresentar o requerimento 

administrativo para promover diretamente a ação judicial, o que onera, 

desnecessariamente a máquina judicial.

Informa que o STF, recentemente, externou o posicionamento de 

imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo nas ações 

previdenciárias, o que deve se estender ao seguro DPVAT, pois sem o 

prévio pedido administrativo, não se monstra presente a causalidade 

necessária a justificar o ajuizamento da ação de cobrança, posto que o 

pagamento jamais foi negado pela seguradora.

Assim, requer o indeferimento da inicial por falta de interesse de agir 

extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do 

CPC.

Pois bem. Em que pese esta magistrada ter proferido decisões em que 

reconhecia que o fato de o autor não ter ingressado na via administrativa 
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não era condição para o acesso ao poder judiciário, recentemente, o 

Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática no RE 

938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento administrativo 

ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse de agir, in 

verbis:

 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 Nº 631.240. TEMA Nº 

350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, 

manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra 

acórdão que assentou, verbis:“AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. NECESSIDADE DE 

EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. 

INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não deve 

intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator

 Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que:

“1 -A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a 

presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento 

do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014)

 No presente caso, existe demonstração de requerimento pleiteado na via 

administrativa (fls.65/66).

Todavia, a requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza 

o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de 

transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 

350. Assim, deixo de acolher a preliminar arguida, determinando o 

prosseguimento do feito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida 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, com e-mail para contato: 

peritoernani@gmail.com, (CRM/MT 7.922), que poderá ser encontrado na 

Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edifício Saúde, Sala 33, 3º Andar , 

Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá (MT), Telefone: (65) 99228-5520, 

FIXANDO, então, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários 

periciais, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos quesitos das 

partes, ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos periciais, dos 

quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC).

 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 (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente 

incumbirá à ré depositar a outra metade.

Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O periciando apresenta alguma 

lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez total ou 

parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) Em se 

tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou funcional, 

intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa desta lesão?

 Intimem-se as partes 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 106226 Nr: 2286-21.2007.811.0002

 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: TERESA COIMBRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9.141, RODRIGO G RIBEIRO DE ARAÚJO - OAB:9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4822, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608, NAIME 

MARCIO MARTINS MORAES - OAB:3.847/MT

 2286-21.2007.811.0002 Código: 106226

Vistos em correição.

De início, defiro o processamento do presente cumprimento de sentença 

requerido as fls. 353/356, e determino a Senhora Gestora Judiciária 

proceda alteração da classe processual.

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.

Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, a 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 
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prazo consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o 

restante (§2º, art. 523, CPC).

Transcorridos os prazos, independente de novo despacho intime-se a 

parte exequente para se manifestar ou requerer, em 10 (dez) dias, as 

medidas que julgar pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 267799 Nr: 6540-95.2011.811.0002

 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: C. FRAGERRI TRANSPORTES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JR.QUEIROZ LUZ - 

OAB:23.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Autos n. 6540-95.2011.811.0002 Código: 267799

Vistos, em correição.

Intime-se os Exequentes indicados as fls. 228/229, para manifestarem 

interesse na continuidade do feito, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

Indefiro o pedido de fls. 236, por não constar nos autos qualquer prazo em 

curso direcionado ao peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 345492 Nr: 12249-09.2014.811.0002

 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: JEAN CORREA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADIR VERNE, HUMBERTO VERNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 12249-09.2014.811.0002 Código: 345492

Vistos, em correição.

Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE promovida por 

JEAN CORREA DE ALMEIDA em desfavor de JADIR VERNE, tendo sido 

proferido despacho inicial as fls. 52/v.

As fls. 63/64, em15/04/2016, fora noticiado por “Espolio de Jean Correia 

de Almeida” o falecimento do autor.

No mesmo petitório, requereu-se a substituição processual no polo ativo, 

mesmo não tendo sido aberto inventário por questões financeiras.

Assim, passo a tecer as seguintes deliberações:

A legitimidade é requisito essencial para o desenvolvimento do feito.

Dispõe o art. 75, inciso VII do Código de Processo Civil, que o espólio é 

representando em juízo pelo inventariante.

Desta forma, transcorrido mais de 2 (dois) anos da noticia nos autos do 

falecimento do Autor as fls. 63/64, determino a intimação patrono do autor, 

via DJE, para que regularize a situação processual do Espólio, sob pena 

extinção.

Na mesma oportunidade, deverá manifestar-se acerca do interesse no 

prosseguimento do feito, bem como informar as providências que entender 

cabíveis e necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 251574 Nr: 10803-10.2010.811.0002

 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: KASSIA WANESSA DA SILVA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133

 AUTOS n. 10803-10.2010.811.0002 Código: 251574

Vistos, em correição.

As fls. 67 fora proferido despacho convertendo o feito em diligência, com 

o fim de intimar o Requerido Banco do Brasil S/A para manifestar-se 

acerca do pedido do autor – fls. 50/53 - de inclusão da “COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL” no polo passivo da demanda.

Como bem restou consignado, realizada a citação e apresentada a 

defesa, a inclusão de outro réu no polo passivo somente é possível se 

houver consentimento do demandado.

Devidamente intimado – fls. 68 -, o Banco do Brasil deixou de se 

manifestar, como certificado as fls. 69.

Assim, passo a tecer as seguintes deliberações:

O decurso do prazo assinado pelo juízo sem manifestação do Requerido 

implica em concordância tácita com o pedido.

Desta forma, diante pedido formulado pelo autor as fls. 50/53, em 

consonância com a decisão de fls. 67/v, defiro a inclusão da, e determino 

a sua citação para querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias (art. 

335 CPC), sob pena de revelia (art. 344 CPC).

Após, intime-se o Autor para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

 Com ou sem manifestações, decorridos os prazos, venham os autos 

conclusos.

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o imediato cumprimento desta 

decisão procedendo inclusão no polo passivo da ação, a empresa 

“COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL” com os necessários 

registros, anotações e retificação na capa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 249627 Nr: 9011-21.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PITON COMÉRCIO DE CONSORCIOS E 

VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB-SP 217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS n. 9011-21.2010.811.0002 Código: 249627

Vistos, em correição.

A Requerente aportou aos autos – fls. 66/v- pedido de conversão da 

Ação de Execução em Ação de Busca e Apreensão, em razão de não ter 

até então aportado aos autos o mandado de busca e apreensão. Reiterou 

o pedido as fls. 72.

Contudo, conforme certificado pela Sra. Gestora as fls. 71, o r. mandado 

de busca e apreensão fora juntado aos autos as fls. 69/70, em 29 de 

junho de 2017.

Desta forma, determino a intimação do autor, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, entenda o que requerer de direito para o prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

Com ou sem manifestações, decorrido o prazo, venham os autos 

conclusos.

Providencie a Sra. Gestora Judiciária o imediato cumprimento desta 

decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 432202 Nr: 2274-89.2016.811.0002

 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: REYDNER MARTINS PEREIRA

 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 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Autos nº 2274-89.2016.811.0002 - Id. 432202

Vistos, em correição.

Encaminhado os autos ao Centro Judiciário não se obteve êxito na 

realização de acordo (fls. 89).

De tal modo, passo ao saneamento do feito. A requerida suscitou as 

seguintes preliminares:
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1 – Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de agir.

Argumenta a requerida que a ausência de pedido de pagamento de 

indenização relativa ao Seguro DPVAT na via administrativa e o 

ajuizamento direto na esfera judicial, ensejam a extinção do processo sem 

resolução do mérito por ausência de interesse de agir na modalidade 

necessidade, isso porque a seguradora não opôs ao pagamento da 

indenização pleiteada.

Pois bem. Em que pese este magistrado ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis:

 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 Nº 631.240. TEMA Nº 

350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, 

manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra 

acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. NECESSIDADE DE 

EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. 

INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não deve 

intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator

 Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que:

“1 -A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a 

presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento 

do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014)

 No presente caso, existe demonstração de requerimento pleiteado na via 

administrativa, bem como prova da recusa do pagamento pela seguradora 

(fls.93/100).

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, deixo de acolher a preliminar arguida, determinando o 

prosseguimento do feito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida 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, com e-mail para contato: 

peritoernani@gmail.com, (CRM/MT 7.922), que poderá ser encontrado na 

Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edifício Saúde, Sala 33, 3º Andar , 

Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá (MT), Telefone: (65) 99228-5520, 

FIXANDO, então, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários 

periciais, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos quesitos das 

partes, ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos periciais, dos 

quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC).

 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 (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente 

incumbirá à ré depositar a outra metade.

Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O periciando apresenta alguma 

lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez total ou 

parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) Em se 

tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou funcional, 

intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa desta lesão?

 Os quesitos da requerida encontram-se às fls. 44. 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 204895 Nr: 909-78.2008.811.0002

 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: GERALDO NONATO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE M. VIEIRA - 

OAB:11356, MARLY SOUZA FARIA - OAB:OABMT 7529, WALDEVINO 

FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE BETINI ANTUNES 

PAGANINI - OAB:59247, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7.585, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 909-78.2008.811.0002 Código: 204895
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Vistos em correição.

De início, DETERMINO alteração da classe processual "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.

Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, a 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).

Transcorridos os prazos, independente de novo despacho intime-se a 

parte exequente para se manifestar ou requerer, em 10 (dez) dias, as 

medidas que julgar pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 253723 Nr: 12420-05.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL CRED LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KIVIA RIBEIRO LONGO - 

OAB:13212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 12420-05.2010.811.0002 Código: 253723

Vistos, em correição.

EXPEÇA-SE nova Carta Precatória, conforme requerido na da petição de 

fls.63/v.

Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000536-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNES LORENA GOMES DA COSTA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO GONCALO DA COSTA SILVA OAB - 513.243.931-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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 , 23 de abril de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003154-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLACE CORREA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321/NCPC), promova emenda à petição inicial apresentando cópia 

legível dos documentos pessoais e comprovante de residência (ID 

12857380), sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, 

NCPC). Após, cumpridas as determinações supra, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002901-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ANDRADE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002908-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA COSTA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002957-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERZE POMPEU DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 
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por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002982-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BENTO CLEMENTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002983-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003089-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE JESUS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002947-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE AUXILIADORA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002933-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se 

de “ação previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c pedido de 

conversão em aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela 

antecipada” movida por ELIANE PINTO DE ARRUDA SANTOS contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando ser 

portadora de esteatose hepática leve, osteoporose, veia obstruída, 

refluxo, diabete, hipertensão, colesterol, problemas na visão, hérnia de 

disco cervical e lombar e também depressão grave, devido a sua 

incapacidade, requereu administrativamente o benefício de auxílio-doença 

o qual fora indeferido Sustentou ainda, que não consegue exercer 

qualquer atividade laborativa, encontrando-se incapacitada para o 

trabalho. Por essas razões, requer a antecipação de tutela, para a 

concessão do benefício auxílio-doença com posterior conversão em 

aposentaria por invalidez. Com a inicial juntou documentos. É a síntese. 

Fundamento e decido. Passo a decidir o pedido de antecipação de tutela. 

Conquanto as alegações formuladas na inicial se revistam de aparente 

plausibilidade e denunciem certa urgência, tenho convicção, de outro lado, 

de que eventual provimento antecipatório no presente caso será 

inegavelmente irreversível, fator que obsta o atendimento do requerimento. 

Assim, caso o magistrado dirigente concedesse a antecipação pretendida 

seria quase impossível reverter-se a situação ao estado anterior caso a 

sentença fosse de eventual improcedência, o que, além de inadmissível, 

viola frontalmente o que está disposto no § 3º, do art. 300, do NCPC, veja: 

"A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 
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houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, as 

provas carreadas nos autos são insuficientes, por si só, para o 

reconhecimento dessa (in)capacidade laboral na fase inicial do processo, 

devendo ser corroboradas com prova pericial consistente. Posto isso, 

seja em face do preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo 

bem mais prudente conhecer os argumentos e provas de ambas as partes 

para somente depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o 

que ocorrerá no momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a 

parte ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA 

DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). Após, tendo em vista 

tratar-se de ação de benefício de auxílio-doença, nomeio como PERITA 

JUDICIAL a médica Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM-MT 5752, que 

servirá, independentemente de compromisso, com finalidade de certificar 

eventual (in)capacidade laborativa da parte autora. Considerando o grau 

de especialização do(a) Sr(a). Perito(a), a complexidade dos trabalhos 

realizados, o zelo profissional, os valores estabelecidos na Tabela de 

honorários em vigor (Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal) arbitro os honorários do(a) Perito(a) Judicial 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Considerando ainda, que a parte 

autora é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, expeça-se ofício 

requisitório, independentemente de novo despacho, após a realização da 

perícia e manifestação das partes sobre o laudo, nos termos do art. 29, da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 07 de outubro de 2014, devendo 

ser observado o art. 31, da mesma Resolução. Não concordando o(a) 

perito(a) nomeado(a) em aguardar a expedição de ofício em seu favor, 

volva-se conclusos para nomear outro perito. Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada 

para a vida independente? b) A parte autora é incapacitada para 

trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou 

total? d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Concedo às partes, o prazo de 15 (quinze) dias para arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, bem como a apresentação de 

quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão (NCPC, art. 465, § 

1º I, II e III). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o(a) 

perito(a) judicial para que indique data da realização dos trabalhos, no 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias, tempo hábil para a intimação das partes. 

Encaminhe-se, inclusive, cópia da petição inicial, exames médicos e dos 

quesitos apresentados pelas partes, notificando o(a) perito(a) judicial para 

apresentar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias contados da 

data agendada para a perícia. Marcada data, horário e local da realização 

da perícia, intimem-se as partes. 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 (NCPC, 

art. 477, §1º). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. 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. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 296879 Nr: 17250-43.2012.811.0002

 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, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLEN CARLA MINEIRO, CESAR MASSONARI 

FURUKAWA, JOSE PEREIRA SANTOS FILHO, PEDRO BATISTA DE 

CASTRO, VALDINEY DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:OAB/MT15.714/0, WILLIAM EPITÁCIO TEODORO DE CASTRO - 

OAB:OAB/MS 5.759

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC. Deixo de condenar a parte autora nas verbas 

de sucumbência, vez que ausente a má-fé (artigo 18 da Lei 7.347/85). 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 399137 Nr: 10875-21.2015.811.0002

 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: AGROPECUÁRIA MIRANTE DO PARY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:OAB/MT 4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 640, designo o dia 23/05/2018 às 15:45 horas, para 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se as partes, bem como 

seus procuradores para comparecerem a audiência acima designada. 

Intime-se também o Município de Várzea Grande-MT, para querendo, 

participar da audiência. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 21348 Nr: 712-51.1993.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERANTES DUSUL LTDA, VANICE 

PADOVANE DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881, ROBERTO CARLONI 

DE ASSIS - OAB:11.291, TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - 

OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos, razão pela qual, 

abro vista à parte exequente, para requerer o que entender por direito, no 

prazo legal.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 371236 Nr: 20362-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO CAMPO COM+RCIO DE VE-CULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA APARECIDA 

SANCHES VICENTE - OAB:MT-6485

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito. Posto isso, 

JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, 

c/c art. 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes, bem como em honorários 

advocatícios.

Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como o 

desbloqueio de contas em favor da parte executada.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso.
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Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para 

que seja atualizado o cálculo das custas processuais. Empós, intime-se a 

parte Devedora, se for o caso, a fim de efetuar o pagamento das referidas 

custas, no prazo de até 05 (cinco) dias. Expeçam-se as respectivas 

certidões e encaminhem-se ao Departamento de Controle e Arrecadação 

do Tribunal de Justiça, observada a Recomendação contida no Ofício nº 

274/2015-DCA. Após, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com as 

baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002845-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MARIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002885-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLUCE FIDELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002895-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002838-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DUARTE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não havendo mais 

preliminares a serem apreciadas, nem irregularidades a serem supridas, 

dou o feito por saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003169-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE SILVA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não havendo mais 

preliminares a serem apreciadas, nem irregularidades a serem supridas, 

dou o feito por saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002929-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LIMA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319 e 320 do 

NCPC), de modo que DETERMINO ao procurador da parte autora, no prazo 
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de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando nos autos cópia do 

indeferimento administrativo e do comprovante de endereço. Decorrido o 

prazo, cumprida, ou não, a diligência, tornem os autos conclusos para 

decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003060-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados. Trata-se de 

ação de benefício previdenciário – aposentadoria por idade c/c pedido de 

antecipação de tutela liminar movida por Nair Pereira da Silva em face do 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a 

implantação do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural, 

com apoio nos documentos anexados. É a síntese. Fundamento e decido. 

Passo a decidir o pedido de antecipação de tutela. Conquanto as 

alegações formuladas na inicial se revistam de aparente plausibilidade e 

denunciem certa urgência, tenho convicção, de outro lado, de que 

eventual provimento antecipatório no presente caso será inegavelmente 

irreversível, fator que obsta o atendimento do requerimento. Assim, caso o 

magistrado dirigente concedesse a antecipação pretendida seria quase 

impossível reverter-se a situação ao estado anterior caso a sentença 

fosse de eventual improcedência, o que, além de inadmissível, viola 

frontalmente o que está disposto no § 3º, do art. 300, do NCPC, veja: "A 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ademais, as 

provas carreadas nos autos são insuficientes, por si só, para o 

reconhecimento dessa atividade na fase inicial do processo, devendo ser 

corroboradas com prova testemunhal consistente, colhida sob o crivo do 

contraditório durante a instrução probatória. Posto isso, seja em face do 

preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo bem mais prudente 

conhecer os argumentos e provas de ambas as partes para somente 

depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que ocorrerá no 

momento da sentença. Por esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada. Concomitantemente, CITE-SE a parte ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Para fiel 

cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo 

no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001495-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GOMES AMADO OAB - MT11816/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001495-49.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR: MARIA GERALDA NUNES DA SILVA 

Requerido: RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, 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, 23 de abril de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008283-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE APARECIDA DE BARROS (IMPETRANTE)

CARLINO DE CAMPOS NETO (IMPETRANTE)

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

ROGERIO FRANCA MARTINS (IMPETRANTE)

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE (IMPETRANTE)

ADEMAR FREITAS FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FRANCISCO CURVO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Autos 10014575-81.2016.8.11.0002 Mandado de Segurança Impetrante: 

Gincovdg Alfa Incorporações Ltda Impetrados: Coordenador de Cobrança 

e Arrecadação e Superintendente da Receita da Secretaria Municipal de 

Gestão Fazendária de Várzea Grande Visto. Cuida-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por GINCOVDG ALFA 

INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente 

qualificada nos autos, contra ato considerado ilegal e abusivo praticado 

pelo COORDENADOR DE COBRANÇA E ARRECADAÇÃO, Senhor Eder 

Silva Lourenço, e pelo SUPERINTENDENTE DA RECEITA, Senhor Átila 

Alves Coli Cardoso, ambos vinculados à Secretaria Municipal de Gestão 

Fazendária de Várzea Grande, ato esse materializado no parecer exarado 

no Processo Administrativo GESPRO n. 361.230 e nos documentos de 

arrecadação municipal n. 980972000108104160 e 980972000108104210, 

por meio dos quais os impetrados agruparam o IPTU de lotes 

individualizados em uma única guia, desconsiderando a individualização 

das propriedades; e no condicionamento da liberação das guias de 

pagamento do ITBI ao pagamento dos débitos de IPTU. A impetrante alega 

ter como objeto a construção de edifícios, incorporação de 

empreendimentos imobiliários, outras obras de engenharia civil e compra e 

venda de imóveis, tendo projetado e executado as obras de infraestrutura 

do loteamento denominado Florais da Mata, constituído por 645 

(seiscentos e quarenta e cinco) unidades, todas individualizadas no 

cartório de registro e no cadastro imobiliário do Município, conforme 

matrícula 85.828 e relação de imóveis expedida pela Prefeitura Municipal 

de Várzea Grande, esclarecendo que aproximadamente 300 (trezentos) 

foram comercializados e não mais pertencem à impetrante, 

independentemente do registro no cartório de imóveis, cuja obrigação 

recai sobre o comprador, todavia, ainda assim, recebeu a Notificação de 

Débitos de IPTU relativos ao exercício financeiro de 2014 e 2015 de forma 

unificada, em um único Documento de Arrecadação Municipal para cada 

ano, contendo o valor do imposto incidente sobre a totalidade das 

unidades autônomas do Condomínio Florais da Mata, incluindo os já 

vendidos. Argumenta que, ainda que se possa admitir a impetrante como o 

sujeito passivo do imposto em razão da não alteração do cadastro 

imobiliário, o lançamento do Débito do IPTU não pode jamais ser efetuado 

em sua totalidade, mas sim de forma fracionada à área do imóvel de cada 

unidade autônoma, conforme sustentou em requerimento protocolado na 

Prefeitura Municipal, mas que foi desconsiderado na parecer 

administrativo. Diz que as autoridades impetradas também estão 

vinculando a liberação da guia de pagamento do ITBI, por unidade, ao 

pagamento dos débitos do IPTU, numa conduta de ilegítima sanção política, 

na medida em que a Fazenda Pública dispõe de instrumentos legais 

próprios para a cobrança do tributo, por meio de inscrição em dívida ativa 

e processo de execução fiscal, sem contar que, na prática, impede o 

comprador de escriturar a compra e venda. Transcreve jurisprudência 

relativa ao tema e pede, em sede de liminar, que se determine aos 

impetrados que promovam a individualização do débito relativo ao IPTU em 

dez dias e desvinculem a emissão das guias de pagamento do ITBI do 
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pagamento da integralidade do débito do IPTU, além da suspensão do 

débito formalizado pelos DAM n. 980972000108104160 e 

980972000108104210, nos termos do art. 151, IV, do CTN, sob pena de 

multa e crime de desobediência. Junta inúmeros documentos. A liminar foi 

parcialmente deferida, porém estendida ao total do pedido por força da 

decisão proferida em sede de agravo de instrumento. Foram prestadas as 

informações. O parecer ministerial é pela ausência de interesse do 

Ministério Público. É o relatório. Decido. Conforme restou assinalado na 

decisão de concessão parcial da liminar, cabe frisar, em primeiro lugar, 

que, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, “Contribuinte do 

imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu 

possuidor a qualquer título.” Desse modo, mormente por não ter ocorrido a 

alteração do cadastro imobiliário, apesar de terem sido vendidos vários 

lotes do empreendimento imobiliário Florais da Mata, conforme admite a 

própria impetrante, não age com ilegalidade ou abuso a Administração 

Pública Municipal quando direciona a cobrança do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana àquele que ainda figura no 

cadastro imobiliário municipal e na matrícula do imóvel como o proprietário, 

independentemente de estar, hipoteticamente, ciente da posse do bem por 

terceira pessoa, uma vez que pode optar, nesse caso, sobre a quem 

dirigir a cobrança, conforme a jurisprudência: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NÃO EXCLUÍDA 

PELA EXISTÊNCIA DE POSSUIDOR APTO A SOFRER A INCIDÊNCIA DO 

IMPOSTO. 1. "Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do 

domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade 

administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento 

de arrecadação." (STJ – REsp 927.275/SP, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, 1ª Turma, DJ de 30/4/2007). “TRIBUTÁRIO. IPTU. 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. "A existência de 

possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU não implica a 

exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, do titular do 

domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada no 

Registro de Imóveis)" (STJ –REsp 761088/SP, rel. Min. Francisco Falcão, 

DJ de 7.11.2005) Nesse sentido: STJ – REsp 712.998/RJ, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 04/09/2007, DJ 08/02/2008 p. 640. 

Anotou-se na primeira decisão lançada que, pela mesma razão, ou seja, 

por não ter havido, ainda, o registro dos imóveis em nome dos 

compradores, não se formalizando, assim, a transferência jurídica e legal 

da propriedade dos lotes tidos como já vendidos, vez que não 

comprovadas essas vendas, não há falar em ilegalidade ou abuso da 

Administração Pública quando esta efetua o lançamento do débito do IPTU 

em sua totalidade, sem individualização por lote, uma vez que a 

individualização constante da matrícula 85.828 não identifica as pessoas 

supostamente responsáveis pelo recolhimento do tributo, não tendo a 

impetrante providenciado essa identificação capaz de justificar a 

individualização pretendida, conforme frisado, aliás, no parecer 

administrativo, onde se afirma não haver “como atribuir a responsabilidade 

tributária à pessoa diversa do contribuinte”. Neste ponto, a impetrante 

obteve a antecipação da tutela recursal pela via do agravo de instrumento. 

A autoridade impetrada conseguiu demonstrar, todavia, por meio das 

informações prestadas nos autos, que a questionada totalização do valor 

do imposto em uma única guia se deu tão somente com a intenção de 

viabilizar o pagamento em uma só prestação e com desconto, conforme é 

de praxe nas emissões de boletos de cobrança do IPTU, de modo que o 

não pagamento no prazo assinalado representa apenas uma opção da 

impetrante de não fazer uso do desconto ofertado pela Administração 

Municipal. Assim, retornam as dívidas do imposto às respectivas 

inscrições individuais, merecendo relevo, em prol da compreensão de ter 

agido, a Administração Pública Municipal, com postura correta, a alegação 

de que sempre esteve à disposição da impetrante a expedição de boletos 

individuais, só não expedidos anteriormente para se evitar o desperdício, 

uma vez que seriam 645 ou 345 boletos individuais, conforme as 

situações dos imóveis, entre os ainda não comercializados e os já 

vendidos. A afirmação da autoridade impetrada, diante da não 

comprovação de resistência ao pagamento em boletos individualizados, é 

de prevalecer, notadamente por se tratar de mandado de segurança, onde 

não cabe dilação probatória. Afirmou-se na ocasião primeira que folga 

constatar nos autos terem agido, os impetrados, de forma contrária à lei e 

com abuso de poder ao vincularem a expedição da guia de pagamento do 

ITBI à quitação dos débitos do IPTU, principalmente pela postura de 

englobamento deste último imposto e de direcioná-lo à 

impetrante/proprietária, dificultando, pois, além do mais, o próprio 

recolhimento daquele primeiro, normalmente a cargo do comprador. Afinal, 

a lei faculta ao Fisco a inscrição dos débitos em dívida ativa e a sua 

consequente execução fiscal, consoante posição jurisprudencial pacífica 

em nosso Tribunal: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO 

DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO – VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO 

DE ITBI A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU EXISTENTES – 

IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA COBRANÇA DE 

IPTU - RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO A EMBASAR A CONCESSÃO 

DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA. A cobrança do débito fiscal 

deve seguir os meios previstos em Lei, de modo que a negativa de 

recolhimento da guia de ITBI, em face da existência de débitos decorrentes 

de IPTU, consiste em verdadeira forma coercitiva para exigir o pagamento 

do tributo, o que é inadmissível no ordenamento jurídico e, no caso 

concreto, acaba por violar o direito de propriedade da impetrante, 

constitucionalmente garantido (art. 5º, inc. XXII da CF). Havendo meio 

legítimo para a cobrança dos créditos administrativos, é vedada qualquer 

forma de ilegítima coerção, ainda que indireta, na realização desta 

cobrança” (TJMT - ReeNec 53867/2014 – Des. Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho – 4ª Câmara Cível – 10/02/2015 – publicado no DJE 23/02/2015) 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

VINCULAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IPTU INADIMPLIDO AO 

PAGAMENTO DO ITBI - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL - NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA 

EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DOS CRÉDITOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA RATIFICADA. A Administração 

Pública não pode, a pretexto de cobrar seus créditos, vincular o 

recolhimento de um imposto ao pagamento de outro tributo, sob pena de 

gritante violação ao Princípio do Devido Processo Legal. A Execução 

Fiscal é o meio legítimo para a cobrança dos créditos administrativos, 

sendo vedada qualquer forma de ilegítima coerção, ainda que indireta, na 

realização desta cobrança” (TJMT – ReeNec 42316/2005 – Des. Maria 

Helena Gargaglione Póvoas – 2ª Câmara Cível – 21/06/2006 publicado no 

DJE 06/07/2006) Contudo, na mesma linha de entendimento até aqui 

desenvolvida, a negativa da autoridade impetrada da alegada conduta de 

vinculação da expedição de guias individuais ao pagamento do tributo a 

um só tempo, somada à demonstração de que a guia única fora expedida 

com o claro propósito de conferir à devedora do imposto a alternativa de 

pagar em uma só prestação, o que é comum em se tratando de IPTU, como 

qualquer pessoa do povo pode atestar, conduz à verificação de que não 

se está aqui diante de um quadro de violação a direito líquido e certo. Esse 

cenário de afirmada e demonstrada possibilidade de expedição individual 

dos boletos relativos ao IPTU, diferentemente do sustentado pela 

impetrante, derruba a afirmação lançada na peça de ingresso de que os 

adquirentes dos lotes da impetrante estão impossibilitados de efetuar a 

transferência de titularidade dos imóveis ante a negativa de liberação da 

guia de pagamento do ITBI enquanto existirem débitos de IPTU, o que 

poderia provocar um desencadeamento de rescisões contratuais em 

massa e de demandas judiciais, sem contar o manifesto prejuízo para a 

própria arrecadação municipal. Diante do exposto, denego a segurança, 

declarando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a impetrante 

nas custas processuais e nos honorários advocatícios em razão da 

natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 20 de abril de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007781-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CLEMENTINO CAMBRAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista o teor da certidão de ID 12669461, suspendo a 

audiência de instrução anteriormente designada, devendo aguardar a 

apresentação da contestação. Alegando-se na peça de defesa qualquer 

das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no 
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prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Após, imediatamente conclusos 

para saneamento do processo e designação de nova data de audiência. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001993-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001993-82.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ROSA DA SILVA E SILVA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando as 

partes para, querendo, manifestar acerca do laudo pericial no prazo de 

dez dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 23 de abril de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003271-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO)

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - 

MT0017845A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003271-21.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

(65) Requerente: AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Requerido: RÉU: MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

requerida sobre o termo da audiência. 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, 23 de abril de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003271-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO)

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - 

MT0017845A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003271-21.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

(65) Requerente: AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Requerido: RÉU: MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

requerida sobre o termo da audiência. 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, 23 de abril de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001089-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TAPIAS TETILLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. RENATO TAPIAS TETILLA, qualificado nos autos, propôs a 

presente “Ação Ordinária Para Enquadramento nas Classes de Promoção 

Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, ser servidor 

público municipal ocupante do cargo de Odontólogo e, nessa condição, 

fazer jus ao enquadramento na Classe D, Nível 10. Afirma que as 

atribuições, bem como a política salarial e plano de carreira e salários dos 

médicos e odontólogos de Várzea Grande é regida pela Lei n. 3.959/2013, 

que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Salários dos 

Profissionais da Saúde e, com base nisso, faz jus a todas as vantagens, 

direitos e obrigações nela contemplados. Argumenta que, em razão da 

ausência de promoção e revisão, os seus vencimentos sempre foram 

pagos em valor inferior ao que era devido, de modo que o réu deve ser 

condenado a realizar o seu correto enquadramento nos níveis e classes, 

bem como a efetuar a revisão anual do valor de seus vencimentos, na 

forma da legislação vigente, com o pagamento das diferenças salariais 

correspondentes. Alega, ainda, não ter gozado das férias dos períodos de 

2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, tampouco 

recebido o terço constitucional correspondente, o que pleiteia, inclusive 

com pagamento em dobro. O pedido veio acompanhado de diversos 

documentos. Devidamente citado, o réu deixou de contestar o pleito (ID. 

6721304). É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, por não ter o réu contestado o pleito, mesmo 

devidamente citado, declaro-o revel por ausência de contestação. 

Contudo, por se tratar de ente público municipal, não há se falar em 

aplicação do art. 344 do CPC, por versar a causa sobre direitos 

indisponíveis (art. 345, II, CPC). Antes, ainda, de adentrar o mérito, cumpre 

assinalar que parte das verbas eventualmente devidas à autora foram 

alcançadas pela prescrição quinquenal, segundo prevê o art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal, que assim estabelece: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” Sobre a incidência da prescrição quinquenal nas pretensões 

formuladas contra a Fazenda Pública vale registrar, como resumo do tema, 

a Súmula 107 do TFR, que assim dispõe: “A ação de cobrança do crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32.” No caso dos autos em que 

se está diante de créditos de prestações sucessivas, a contagem do 

prazo prescricional alcançará apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 

anos, como se infere do ensinamento a seguir: “Algumas pretensões 

formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens 

financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas 

hipóteses, “a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à 

medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto” 

(art. 3º do Decreto n. 20.910/32). Em casos assim, a prescrição não 

fulmina toda a pretensão, atingindo, apenas, as prestações que se 

venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da 

Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A 
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jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à 

propositura da ação.” Com efeito, examinando-se a pretensão externada 

na inicial em harmonia com todo o entendimento aqui exposto acerca da 

prescrição quinquenal, conclui-se que as verbas pleiteadas pelo servidor 

municipal, por serem, em tese, devidas mensalmente, foram parcialmente 

atingidas pela prescrição, mais precisamente aquelas eventualmente 

reconhecidas, porém anteriores a 17.2.2012, ou seja, anteriores aos cinco 

anos que antecederam ao ajuizamento da ação, que se deu 17.2.2017. 

Quanto ao mérito, como se observa nos autos e, particularmente, no 

sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na aferição do 

apontado direito do requerente de ser elevado para a Classe D, Nível 10 

no cargo de Odontólogo, nos termos previstos na Lei Municipal n. 

3.959/2013; no recebimento das diferenças salariais desse 

enquadramento com seus reflexos; no recebimento das férias e do terço 

constitucional correspondente aos períodos de 2011/2012; 2012/2013; 

2013/2014; 2014/20105 e 2015/2016. Quanto ao primeiro ponto, cabe 

assinalar que, de acordo com a Lei Complementar n. 3.959/2013, que 

regulamenta a estrutura de promoção nas classes da categoria “in verbis”: 

“Art. 14. A carreira de Médicos e Odontólogos do Município são 

estruturadas em 5 (cinco) classe horizontais e 10 (dez) níveis de 

referência, conforme anexo I, observados os seguintes critérios: I - Na 

horizontal, o critério de promoção será de acordo com a titulação, 

observados os critérios de uma classe para outra. II – Na vertical, o 

critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho, 

obedecido ao interstício de 03 (três) anos de um nível para outro. Art. 15- 

Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, além da avaliação de 

desempenho, deverão ser observados os seguintes critérios: I – Classe A 

– Nível Superior Completo com diploma de Médico e/ou Odontólogo, 

reconhecido pelo MEC; II – Classe B – Requisitos estabelecidos da classe 

A, acrescido de Pós-graduação lato sensu, com carga mínima de 360 

horas, na área do cargo ou atuação; III – Classe C – Residência Médica ou 

Título de Especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira da 

Especialidade, Associação Médica Brasileira ou Conselho Regional de 

Medicina ou Conselho Regional de Odontologia; IV – Classe D – Título de 

Mestrado, ou Residência Médica e mais 02 (dois) Títulos de Especialista na 

área de atuação reconhecida pelo MEC, ou ainda duas Residência Médica 

e mais 01 (um) Título de Especialista na áreas de atuação reconhecido 

pelo MEC. Parágrafo único – A progressão do titular de cargo efetivo de 

Médico e Odontólogo, por alteração de uma classe para outra, dar-se-á 

em virtude de habilitação, devidamente comprovada, nos curso descritos 

nos incisos I ao V, observado o interstício de 03 (três) anos classe para 

outra.” Como se vê acima, os profissionais da categoria dos médicos e 

odontólogos fazem jus, realmente, à progressão funcional nas classes 

com base nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, 

bem como observado o interstício de 3 anos entre uma classe e outra. 

Assim, tendo o autor ingressado no serviço público em 1.4.1988, 

conforme atesta a vida funcional carreada aos autos (Id. 4891643) e sido 

nomeado efetivamente por meio de concurso público somente em 6 de 

abril de 1993, ele faria jus à elevação para a Classe D, se tivesse 

comprovado título de Mestrado, o que, todavia, não aconteceu, visto que 

os certificados/diplomas carreados aos autos são de graduação e 

especialização/pós-graduação, conforme se infere dos Ids. 4891656, 

4891678. 4891722 e 4891790 (Odontólogo – Cirurgião Dentista, 

Especialista em Docência no Ensino Superior, Prótese Dentária, Auditoria 

em Serviço de Saúde), o que lhe confere direito à elevação para a Classe 

C. Quanto ao nível, O parágrafo único, do art. 16, da Lei n. 3.959/2013, 

estabelece que “os médicos e odontólogos que atualmente compõem o 

quadro permanente do Município serão enquadrados nos níveis e classes 

correspondentes à sua habilitação e tempo de serviços atuais.” Nesse 

passo, levando-se em conta que o autor só tomou posse efetiva e passou 

a integrar o quadro permanente da municipalidade em 6.4.1993, como visto 

acima, somente a partir daí passou a ostentar direito à progressão na 

carreira. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já vem se posicionando 

nesse sentido, segundo atestam os arestos “in verbis”: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – REEXAME NECESSÁRIO – 

CONHECIMENTO DE OFÍCIO - AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL 

C/C COBRANÇA - Lei 2.361/2001 - MAGISTÉRIO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - PROMOÇÃO POR CLASSES – PROGRESSÃO 

VERTICAL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO – 

RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

EM PARTE. 1 - O Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, assentou 

que, mesmo na hipótese de preenchimento dos requisitos do artigo 19 da 

ADCT, o servidor que não é efetivo tem direito tão somente a permanência 

no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem 

incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, 

ou desfrutar dos benefícios que sejam privativos dos seus integrantes.” 

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 178799/2015 – Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. em 

10.4.2017, p. no DJE 16.5.2017 - destaquei) “MANDADO DE SEGURANÇA 

– PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDORA DECLARADA ESTÁVEL NO 

SERVIÇO PÚBLICO – ART. 19 ADCT – ALEGADA ISONOMIA ENTRE 

SERVIDORES EFETIVOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. “O 

Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, assentou que, mesmo na 

hipótese de preenchimento dos requisitos do artigo 19 do ADCT, o 

servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de 

permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia 

sem incorporação na carreira, a não ter direito à progressão funcional, ou 

a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.” (STF, 

Segunda Turma, RE 163715/PA, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 

19/12/1996).” (TJMT - MS 98638/2016 – Tribunal Pleno, Rel. Des. Nilza 

Maria Pôssas de Carvalho, j. 24.11.2016, p. DJE 30.11.2016) Nesse 

contexto, considerando o entendimento pacificado na jurisprudência acima 

em consonância com a legislação municipal vigente, pode-se concluir que 

à época da propositura da ação, em 17.2.2017, o autor contava com mais 

de 23 anos no mesmo cargo, alcançando, assim, 3 anos de serviço (II) em 

6.4.1996; 3 anos em 6.4.1999 (III); 3 anos em 6.4.2002 (IV); 3 anos em 

6.4.2005 (V); 3 anos em 6.4.2008 (VI); 3 anos em 6.4.2011 (VII); 3 anos 

em 6.4.2014 (VIII) e, por fim, somente em 6.4.2017 é que completaria o três 

últimos anos suficientes para ser elevado para o Nível 9 (IX). No que se 

refere às verbas de férias, acrescida do terço constitucional, nenhuma é 

a dúvida de que o autor, na condição de servidor pública municipal, faz jus 

às garantias previstas no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, dentre 

elas o recebimento das férias e do 1/3 (um terço) de férias, conforme se 

infere a baixo: § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público 

o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 

XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de 

admissão quando a natureza do cargo o exigir. “Art. 7º São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: (...) XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, 

pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; Ainda sobre o tema, 

a Lei Municipal n. 1.164/91, prevê o seguinte: Art. 85 – O servidor fará jus 

a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas até o 

máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade do serviço, 

exceto o que dispuser em lei complementar. §1º - Após cada período de 

12 (doze) meses de exercício, o servidor terá direito a férias. (...) Art. 90 - 

As férias somente poderão ser interrompidas em caso de calamidade 

pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral 

por motivo de superior interesse público, devendo o período interrompido 

ser gozado imediatamente após a cessação do motivo da interrupção. – 

destaquei Como se pode observar, o direito às férias acrescidas do terço 

correspondente é garantia constitucional assegurada ao servidor público, 

aliás, a qualquer trabalhador, além de estar previsto na própria legislação 

municipal, dispensando, por isso, maiores delongas a respeito. Nesse 

passo, resta verificar se, de fato, o réu deixou de conferir ao autor o 

pagamento dessa verba, conforme prevê o parágrafo 3º, XVII, do art. 39, 

da CF, cumprindo destacar que as fichas financeiras carreadas aos autos 

com a inicial registram o pagamento do terço de férias nos meses de abril 

a agosto de 2016, ou seja, foram pagos 5 períodos aquisitivos, que, 

certamente, correspondem a períodos pretéritos, ou seja, aqueles 

pretendidos pelo autor (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 

2015/2016). Quanto às férias efetivamente, é de se pontuar que a vida 

funcional do autor registra o não gozo apenas dos períodos de 2011/2012 

e 2012/2013, porém, o referido documento foi emitido em 5.8.2014, de 

modo que tais períodos podem ter sido usufruídos nos anos seguintes, o 

que impede a condenação do réu ao pagamento dessa verbas, uma vez 

que pode gerar duplo pagamento. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados na presente Ação Ordinária Para 

Enquadramento nas Classes de Promoção Cumulada com Cobrança de 

Diferenças de Vencimentos intentada por Renato Tapias Tetilla em face do 

Município de Várzea Grande-MT, a fim de condenar este a realizar o 
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enquadramento do servidor na Classe C, Nível 8, bem como a pagar as 

diferenças salariais correspondentes ao enquadramento, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% 

(seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será 

observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, a partir da citação. A correção monetária, por 

sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que 

declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que 

se refere a ela, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde 

a data fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo 

referido índice. Considerando que o autor decaiu de parte considerável do 

pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, 

do CPC. Suspendo a cobrança em relação à parte autora pelo prazo de 5 

(cinco) anos ou até que perca a condição de beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Processo sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, do CPC e da Súmula 490 do STJ. 

Havendo apelação e apresentadas ou não as contrarrazões dentro do 

prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001125-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, ANTÔNIO MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Auxílio-acidente” em face do INSS – INSTITUTO 

DE SEGURIDADE SOCIAL, Autarquia Federal, igualmente qualificado, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário, ao argumento de ter 

sofrido redução de sua capacidade laboral. Relata que o INSS deixou de 

avaliar sua real situação após a consolidação das lesões sofridas, uma 

vez que teve sua capacidade laborativa reduzida, porém o auxílio-doença 

por acidente de trabalho foi cessado em 13.9.2014 sem a devida 

conversão em auxílio-acidente. Pede, pois, a procedência do pedido, com 

a condenação do réu à implantação do auxílio-acidente em 50% (cinquenta 

por cento) sobre o valor do auxílio-doença, bem como ao pagamento dos 

valores atrasados, desde a data da cessação do referido benefício 

(13.9.2014). Instrui a inicial com diversos documentos. Regularmente 

citado, o réu contesta o pleito, alegando, em síntese, o não preenchimento 

dos requisitos necessários à concessão do benefício e, em caso de 

eventual condenação, pede sejam os juros e a correção monetária fixados 

de acordo com a Lei n. 9.494/97. Realizou-se perícia médica, tendo o autor 

reiterado o pedido inicial, com a antecipação dos efeitos da tutela, 

enquanto que o réu apenas registrou sua ciência. É o relatório. Decido. A 

concessão do benefício de auxílio-acidente, de acordo com o art. 86, da 

Lei 8213/91 “será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia” (Redação dada pela Lei 9.528, de 

10.12.97). Nota-se, pois, que o auxílio-acidente é concedido como 

pagamento de indenização mensal ao segurado quando, após a 

consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultar sequelas que 

impliquem a redução de sua capacidade para o labor, ou seja, 

diferentemente do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, o 

objetivo desse benefício não é substituir a renda do trabalhador, mas 

complementá-la em virtude da limitação sofrida. No caso dos autos, restou 

devidamente comprovado que o autor preenche os requisitos acima 

mencionados, segundo se infere dos documentos contidos nos autos, 

cabendo salientar que a perícia médica foi conclusiva no sentido de 

atestar a redução da capacidade laboral do autor, segundo se infere da 

transcrição a seguir: “Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura 

do punho esquerdo decorrente de acidente de moto ocorrido no dia 

01/4/2014, de acordo com o boletim de ocorrência policial, boletim de 

atendimento médico no Pronto Socorro de Várzea Grande e histórico 

clínico. A fratura foi tratada de forma cirúrgica, seguido de 

acompanhamento médico e fisioterápico, restando atualmente sequela 

funcional no punho esquerdo e que reduz sua capacidade laborativa. 

”(pág. 55 sic – destaquei) Em resposta aos quesitos foi sempre conclusivo 

no sentido de apontar a perda funcional como sendo permanente, 

atestada clinicamente, concluindo que: “com base nos elementos e fatos 

expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral, mas 

em redução em sua capacidade funcional. Não apresenta limitação para a 

vida independente. (pág. 55 – destaquei) Como se vê, o autor faz jus ao 

auxílio-acidente pleiteado, diante da comprovação de que houve redução 

de sua capacidade laborativa. Quanto à data inicial do benefício, de 

acordo com o § 2º do art. 86, da Lei 8213/91, “O auxílio-acidente é devido 

a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”. Não havendo, 

pois, auxílio-doença, o termo inicial é a data do requerimento administrativo 

ou da citação, quando da ausência de requerimento, conforme 

entendimento pacificado no STJ: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. 

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. 1. O termo inicial da concessão 

do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação 

administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença; 

ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo 

para a concessão do referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial 

parcialmente provido.” (STJ – Segunda Turma - REsp: 1399371 SC 

2013/0276322-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 5.9.2013, p. DJe 

26.9.2013) “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1. A apresentação do 

laudo pericial marca apenas e tão somente o livre convencimento do juiz 

quanto aos fatos alegados pelas partes, não tendo o condão de fixar 

termo inicial de aquisição de direitos (EREsp 735.329/RJ, Rel. Ministro 

Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 13/4/2011, DJe 6/5/2011). 2. O 

termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente 

é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença; ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o 

termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ – Segunda Turma - AgRg nos EDcl no 

AREsp: 296867 SP 2013/0037827-6, Relator: Ministro Castro Meira, j. 

25.6.2013, j. DJe 05.8.2013) No caso presente, o autor recebeu o 

auxílio-doença até 13.9.2014 (pág. 30), devendo, pois, esta data ser 

considerada para fixação do termo inicial do benefício, que se dará no dia 

seguinte. Quanto ao pedido de antecipação da tutela, não restando 

constado perigo de dano ou de resultado útil do processo, art. 300, do 

CPC, indefiro o pleito. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado pelo autor, a fim de ordenar a implantação do auxílio-acidente, 

no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, nos termos 

do § 1º, do art. 86, da Lei 8213/90, a partir do dia posterior à data da 

cessação do auxílio-doença (14.9.2014), tendo em vista a redução física 

comprovada nos autos, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As prestações em 

atraso devem ser pagas de uma só vez e, em razão do julgamento do RE 

870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 

1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, 

determinando a incidência do IPCA-E, os valores deverão ser atualizados 

pelo referido índice, incidindo tal correção desde a data do vencimento de 

cada parcela em atraso (Súmulas ns. 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). 

Os juros de mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao 

ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, a partir da citação. De acordo com o estabelecido 

no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte 

na Súmula 111 do STJ. Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em obediência 

aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Antônio Martins de Oliveira, 
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portador do CPF n. 535.648.471-20; 2. Filiação: José Lucas de Oliveira e 

Maria Luiza Bento de Oliveira; 3. Benefício Concedido: auxílio-acidente; 4. 

Data inicial do Benefício: 14.9.2014 (dia posterior à cessação do 

auxílio-doença); 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 do trânsito 

em julgado da sentença. Transitada em julgado a decisão, à parte autora 

para, no prazo de 10 dias, promover a execução da sentença, nos moldes 

estabelecidos no art. 534, do CPC. Havendo apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 96697 Nr: 6173-47.2006.811.0002

 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, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CRUZ ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT, DIMAS MICHIURA 

- OAB:15400, FABIO BORGES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 15.490, 

MIGUEL SOUZA FERRI - OAB:3308/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando o executado manifestar acerca da constrição do 

veículo via RENAJUD (fl. 606), fixando-se para isso prazo de dez dias, 

nos termos do despacho às fls. 663.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 454126 Nr: 13706-08.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINY ALVES FERREIRA, BERNADETE DE MIRANDA 

PIRES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Cobrança intentada por Kariny Alves Ferreira e 

Bernardete de Miranda Pires Mendonça em face do Município de Várzea 

Grande, a fim de condenar este a incorporar à remuneração das 

requerentes o percentual decorrente da perda salarial quando da 

conversão da moeda, a ser apurado em liquidação de sentença, bem 

como o pagamento dos valores pretéritos a partir de 8.7.2011, devendo a 

incorporação incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração.Os valores deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial) desde a data fixada na sentença, em razão do julgamento do RE 

870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 

1º-F da Lei n. 9.494/97.Os juros moratórios que devem ser fixados, a 

partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da 

Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.Por ser ilíquida a 

sentença, os honorários advocatícios deverão ser fixados por ocasião da 

liquidação do julgado, nos termos do § 4º, II, do art. 85, do Código de 

Processo Civil, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença (Súmula 111 do STJ).Quanto às custas processuais, segundo 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, a Fazenda Pública é isenta 

do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça.Recorro, de 

ofício, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ).Havendo 

recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazoá-lo, 

remetendo-se, após, os autos, à instância superior para os devidos fins.P. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 373594 Nr: 21999-35.2014.811.0002

 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: EDVALDO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ, TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de Edvaldo 

Rodrigues de Souza na “Reclamatória Trabalhista c/c Ação de 

Reconhecimento e Cobrança de Direitos Trabalhistas com Base em 

Vínculo de Natureza Estatutária” proposta em face do Município de Várzea 

Grande, a fim de declarar o seu direito ao recebimento do adicional de 

insalubridade em percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento 

base, enquanto estiver exercendo sua atividade no Pronto-Socorro de 

Várzea Grande e durar a insalubridade ali constatada, com fulcro na Lei 

Municipal n. 1.164/91, na Lei Federal n. 6.514/77, condenando o requerido 

a pagar-lhe essa verba no período não pago, observada a prescrição 

quinquenal (21.10.2009 a 31.20.2009).Com efeito, declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual 

equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 

11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.A correção 

monetária, por sua vez, deverá ser calculada sobre o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que é o índice que melhor 

reflete a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando, portanto, 

a taxa referencial (TR), em virtude da declaração de inconstitucionalidade 

pelo STF, no RE 870947, tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20.9.2017. 

DJE nº 216, divulgado em 22.9.2017) (...) Processo não sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 401980 Nr: 12368-33.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DE ALMEIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONCALVES DE QUEIROZ - OAB:14843, MARIA DONIZETE RODRIGUES 

DE SOUZA - OAB:8655, MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - 

OAB:14.826-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, julgo 

procedente o pedido formulado pela parte requerente nesta ação, 

condenando o requerido a conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos 

termos do art. 48, § 1º, da referida lei federal, no valor de 1 (um) salário 

mínimo mensal, a partir da data do requerimento administrativo (24.3.2014). 

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez e, em razão do 

julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à 

correção monetária, determinando a incidência do IPCA-E, os valores 

deverão ser atualizados pelo referido índice, incidindo tal correção desde 

a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas ns. 148 do STJ 

e 19 do TRF - 1ª Região).Os juros de mora devem incidir no percentual de 

6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, 

então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são 

isentos do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da 
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condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ.Recorro de 

ofício (Sumula 111 do STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 442820 Nr: 8240-33.2016.811.0002

 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: SELMA SOLANGE DA SILVA, NAIR DA SILVA DUARTE, 

CELINA SUELI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de 

Obrigação de Fazer, Cumulada com Cobrança de Diferença nos 

Vencimento intentada por Selma Solange da Silva, Nair da Silva Duarte, 

Celina Sueli da Silva e Erenice de Oliveira em face da Prefeitura Municipal 

de Várzea Grande e do PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos 

Servidores Municipais de Várzea Grande, a fim de condenar estes a 

incorporar à remuneração das servidoras o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a 

partir de 25.4.2011, devendo a incorporação incidir também sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.Com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com resolução do 

mérito. Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual equivalente 

a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando 

será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, a partir da citação.A correção monetária, por sua 

vez, deverá ser calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa 

referencial (TR), em virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo 

STF, no RE 870947, tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20.9.2017. DJE 

nº 216, divulgado em 22.9.2017). Com relação aos honorários 

advocatícios, por se tratar o caso de sentença ilíquida, o percentual 

somente deverá ser arbitrado após a liquidação do valor, nos termos do 

art. 85, § 4º, II, do CPC. (...). P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 447796 Nr: 10833-35.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA ARAUJO TORRES, MAURA JUSTINO 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Logo, não tendo a liminar neste caso sido confirmada por sentença, uma 

vez que o processo está sendo extinto sem resolução do mérito por conta 

do falecimento da parte autora, não há que se falar em execução da 

astreinte.Deixo de condená-lo nas custas processuais, por ser isento do 

pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda (sem destaque no original 

Lei 7.603/2001). Assim, por ter sido a requerente beneficiada com a 

assistência judiciária gratuita, não há que se falar em ressarcimento.Com 

relação aos honorários advocatícios, estes deverão ser suportados pelos 

requeridos, uma vez que, nas hipóteses de extinção do processo sem 

resolução do mérito, por perda de objeto superveniente ao ajuizamento da 

ação, como neste caso, a parte que deu causa à instauração do processo 

deverá ser responsabilizada pelo pagamento de tal verba, conforme 

dispõe o art. 85, §10 do CPC, de acordo com a jurisprudência (STJ – REsp 

1681186/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.9.2017, DJe 

9.10.2017).Assim com fulcro no art. 85, § 3°, II, e § 4°, III, c/c o § 5° e §10, 

do CPC, condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios 

que ora fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se, arquive-se. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 422174 Nr: 23155-24.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente 

ação, a fim de ordenar ao requerido que proceda à progressão funcional 

da servidora Elaine Dias da Silva, promovendo-a da Classe B, Nível 3, para 

a Classe C, Nível 4, sem prejuízo de futuras promoções, com a 

consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os 

coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Leis 

ns. 7.397/2000 e 4.007/2014, a partir do trânsito em julgado, conforme 

dispõem o art. 7º, § 2º e o art. 14, § 3º, da Lei n. 12.016/2009 e das 

diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, também a partir do 

trânsito em julgado, com reflexos financeiros sobre férias e décimo 

terceiro salário, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Os juros de 

mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a 

vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação(...). Várzea Grande-MT, 21 de março de 

2018. JONES GATTASS DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 297984 Nr: 18473-31.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCYLENE ALVES CUNHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA 

- OAB:17857, Regiane Alves Cunha - OAB:MT 7.712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334088 Nr: 2659-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADILEDIF COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, 

DELCIO MARTINS DA SILVA, FABIO GONÇALVES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NEVES ORMOND 

FERNANDES AVELAR - OAB:17.630

 Diante do exposto, ante a desistência da execução, manifestada pela 

exequente, em razão da perda do objeto, conforme relatado acima, com 

fulcro no art. 775, do Código de Processo Civil, declaro extinta a 

execução.Com fundamento no art. 85, § 3º c/c § 4º, III e § 5º, do CPC, 

condeno a parte exequente a pagar ao advogado da parte executada, a 

título de honorários de sucumbência, 10% (dez por cento) sobre a parte 

inicial da condenação até 200 salários mínimos; 8% (oito por cento) sobre 

a parte da condenação que mediar entre 200 e 2000 salários mínimos e, 

por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o que sobejar os 2000 salários 

mínimos . Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 259718 Nr: 19173-75.2010.811.0002
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SALVIO NADAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 Em face de todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na exceção de pré-executividade ajuizada por Domingos Salvio 

Nadaf em face da Fazenda Pública Municipal, a fim de reconhecer a 

prescrição do débito referente ao exercício de 2006, apenas com 

vencimento em 20.4.2006, do imóvel com inscrição imobiliária n. 

207.030.0001.0000.07.001, ordenando o prosseguimento do feito, com a 

intimação da exequente para, em 10 (dez) dias, retificar a CDA n. 

50350/2010, excluindo da cobrança o referido débito, bem como para 

requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução. 

Condeno o excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios, já que a 

excepta decaiu de parte mínima do pedido, fixando-os em 10% (dez por 

cento) sobre o montante atualizado das parcelas não prescritas, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC (proveito econômico obtido) .Suspendo, 

porém, a cobrança, em razão da gratuidade da justiça, pelo prazo de 5 

(cinco) anos ou até que a situação de insuficiência financeira deixe de 

existir, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 418809 Nr: 21410-09.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL AGENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:OAB16409, RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 julgo procedente o pedido formulado pelo autor, a fim de ordenar a 

implantação do auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário-de-benefício, (,,,), a partir do dia posterior à data da cessação do 

auxílio-doença (4.7.2015), tendo em vista a redução física comprovada 

nos autos, declarando, assim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.As prestações em atraso devem 

ser pagas de uma só vez e, (...)( no que se refere à correção monetária, 

determinando a incidência do IPCA-E, os valores deverão ser atualizados 

pelo referido índice, incidindo tal correção desde a data do vencimento de 

cada parcela em atraso (...). Os juros de mora devem incidir no percentual 

de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, 

então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.(,,,), 

são isentos do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Por 

outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ.Recorro de 

ofício (...) consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: 

Miro de Almeida, portador do CPF n. 292.759.201-25; 2. Filiação: Bartolino 

Silvino de Almeida e Ana Cassemira de Almeida; 3. Benefício Concedido: 

auxílio-acidente; 4. Data inicial do Benefício: 4.7.2015 (dia posterior à 

cessação do auxílio-doença); 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 

30 da intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à 

parte autora para, no prazo de 10 dias, promover a execução da 

sentença, nos moldes estabelecidos no art. 534, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 259718 Nr: 19173-75.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SALVIO NADAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 Visto...

Ouça-se a parte contrária acerca da exceção de pré-executividade retro, 

em 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 433984 Nr: 3432-82.2016.811.0002

 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: MARINETE DA SILVA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:MT 15.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação 

Ordinária intentada por Marinete da Silva Guedes em face do Município de 

Várzea Grande, a fim de condenar este a incorporar à remuneração da 

servidora/requerente o percentual decorrente da perda salarial quando da 

conversão da moeda, a ser apurado em liquidação de sentença, bem 

como o pagamento dos valores pretéritos a partir de 22.2.2011, devendo a 

incorporação incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração.Os valores deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial) desde a data fixada na sentença, em razão do julgamento do RE 

870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 

1º-F da Lei n. 9.494/97.Os juros moratórios que devem ser fixados, a 

partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da 

Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 

85, § 3º, sobre o valor da condenação. Todavia, por ser ilíquida a 

sentença, o devido percentual será fixado por ocasião da liquidação do 

julgado, nos termos do § 4º, II, do art. 85, do Código de Processo 

Civil.Quanto às custas processuais, segundo prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, a Fazenda Pública é isenta do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da gratuidade da justiça.Recorro, de ofício, por tratar de 

sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ).Havendo recurso voluntário, 

intime-se a parte contrária para contrarrazoá-lo, remetendo-se, após, os 

autos, à instância superior para os devidos fins.P. R. I. C.Várzea 

Grande-MT, 21 de abril de 2018. JONES GATTASS DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 436165 Nr: 4755-25.2016.811.0002

 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: DIMAL RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na Reclamação Trabalhista ajuizada por Antonio Manoel da Costa em face 

do Município de Várzea Grande, a fim de condenar o ente público 

municipal ao pagamento do FGTS de todo o período laborado, de 25.3.2008 

a 24.9.2008, de 25.9.2008 a 31.12.2008, de 1.1.2009 a 30.6.2009, de 

1.7.2009 a 31.12.2009, de 1.1.2010 a 31.12.2010, de 3.1.2011 a 

31.12.2011, de 2.1.2012 a 31.3.2012, de 2.4.2012 a 30.4.2012, de 

2.1.2013 a 31.12.2013, de 2.1.2014 a 28.2.2014, de 1.3.2014 a 30.8.2014 

e, por fim, de 1.10.2014 a 13.10.2014. Os valores devem ser pagos de 

uma só vez, monetariamente corrigidas pelo IPCA-E (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial) desde a data fixada na sentença, em razão 
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do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97.Os juros moratórios 

que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09.Tendo o ente público municipal sucumbido em parte 

mínima do pedido, o requerente responderá, por inteiro, pelas despesas e 

pelos honorários (art. 85 e parágrafo único do art. 86, do CPC), sobre o 

valor da condenação, cuja definição do percentual somente ocorrerá 

quando liquidado o julgado, por ser ilíquida a sentença (§ 4º, II).Recorro, de 

ofício, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ).Havendo 

recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazoá-lo, 

remetendo-se, após, os autos, à instância superior para os devidos fins. 

P.R. I. C.Várzea Grande-MT, 18 de abril de 2018. JONES GATTASS 

DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 392010 Nr: 6569-09.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MAMEDES BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na Reclamação Trabalhista ajuizada por Benedito Mamede Botelho em face 

do Município de Várzea Grande, a fim de condenar o ente público 

municipal ao pagamento apenas do FGTS, de todo o período laborado, do 

período de 1.2.1995 a 13.10.2014 (fls. 26-41 e 61-97), declarando, assim, 

extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Os valores devem ser pagos de uma só vez, 

monetariamente corrigidas pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial) desde a data fixada na sentença, em razão do julgamento 

do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do 

artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97.Os juros moratórios que devem ser fixados, 

a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da 

Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.Tendo o ente 

público municipal sucumbido em parte mínima do pedido, o requerente 

responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art. 85 e 

parágrafo único do art. 86, do CPC), sobre o valor da condenação, cuja 

definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, por 

ser ilíquida a sentença (§ 4º, II), ficando, contudo, suspenso o pagamento, 

em virtude da gratuidade deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do 

CPC.Recorro, de ofício, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do 

STJ).Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para 

contrarrazoá-lo, remetendo-se, após, os autos, à instância superior para 

os devidos fins. P.R. I. C.Várzea Grande-MT, 21 de abril de 2018. JONES 

GATTASS DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 408488 Nr: 15845-64.2015.811.0002

 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: SIMÃO IVO DA COSTA - ME "TREVO CAR"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ DO 

NASCIMENTO DA SILVA - OAB:18.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 419683 Nr: 21842-28.2015.811.0002

 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): SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES, 

ANTONIO GONÇALO PEDROSO MANINHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keilla machado - 

OAB:15359/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304

 Vistos...

Diante da constatação de que os requeridos ainda não foram intimados da 

decisão de fls. 322-327, apesar de proferida em 4 de maio de 2016, 

determino sejam estes intimados imediatamente na pessoa de seus 

procuradores. Após, conclusos, com urgência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 377845 Nr: 25185-66.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J PEREIRA DA SILVA, MARCIO JOSÉ 

PEREIRA DA SAILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 No caso em comento, a penhora ocorrida em 28.6.2017 recaiu sobre o 

montante de R$ 6.760,59 (seis mil, setecentos e sessenta reais e 

cinquenta e nove centavos) na conta corrente de titularidade do 

executado junto à Caixa Econômica Federal e de R$ 14,70 (quatorze reais 

e setenta centavos) junto ao Banco Bradesco. Já a verba salarial líquida 

comprovada nos meses de abril e maio do mesmo ano foi de R$ 221,05 

(duzentos e vinte e um reais e cinco centavos) e de R$ 1.234,20 (um mil 

duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), conforme se infere do 

holerite de fls. 27-v. Todavia, especificamente em relação às contas nas 

quais ocorreram as penhoras, verifica-se que a única verba salarial 

creditada no período em que ocorreu o bloqueio foi a de R$ 313,20 

(trezentos e treze reais e vinte centavos), segundo atesta o extrato de fl. 

28, o que faz concluir que o executado ostentava saldos anteriores que 

integraram o seu patrimônio, tornando, assim, legítima a penhora sobre tal 

valor. Tanto é verdade que o saldo anterior a 26 de maio de 2017 

identificado no extrato de fl. 28-v era de R$ 14.083,14 (quatorze mil, 

oitenta e três reais e quatorze centavos), bem superior ao montante 

constrito. Diante disso, reconheço a impenhorabilidade de parte das 

verbas salariais bloqueadas até o montante de R$ 313,20 (trezentos e 

treze reais e vinte centavos), que deverá ser restituída ao 

executado.Proceda-se à vinculação do valor ao processo, expedindo-se, 

após, o correspondente alvará para restituição do valor referente à verba 

de natureza salarial ao executado. Cumpra-se, no mais, o que já foi 

ordenado a fl. 20-v quanto aos atos de penhora. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 315243 Nr: 11539-23.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY CARLOS VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 450070 Nr: 11940-17.2016.811.0002

 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: VILMAR DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUIROZ - OAB:OAB/MT14.843, MARIA DONIZETE 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte ré para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre os 

documentos carreados pela autora aos autos, nos termos do art. 437, § 

1º, do CPC. Decorrido o prazo, imediatamente conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 246626 Nr: 6748-16.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EXPEDITA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a atualização de 

cálculo de fl. 168, ordenando, por conseguinte, seja expedida a 

Requisição de Pequeno Valor ou de Precatório, conforme o caso, 

observando-se as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 83891 Nr: 6017-93.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ PORTO, LUÍZA D´PEDROSA LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL EVENTOS -ME, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT, JOSÉ CARLOS DE FREITAS, RICARDO 

MALDONADO CESPEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA MACIEL - 

OAB:10.862 MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO-UNIVAG - OAB:9237, 

CIBELIA MARIA LENTE MENEZES - OAB:2301-A/MT, CLÁUDIO HEDNEY 

DA ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - OAB:N° 9.564/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre as 

consultas de fls. 741/776, no prazo de quinze dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 369646 Nr: 19165-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRITEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA ME, LUIZ DOMINICOS HOFFMANN WEBER, DANIA RAQUEL SCHOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNCIPIO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA - OAB:14.760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.449/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8.848/MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para INTIMAR A PARTE EXECUTADA para 

requerer o que de direito, tendo em vista o pedido de desarquivamento. 

Após o decurso do prazo sem manifestação da parte Exequente, os autos 

retornarão ao arquivo provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 206867 Nr: 2860-10.2008.811.0002

 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: VILMA MARTINS BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação 

Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Vilma 

Martins Brandão em face do Município de Várzea Grande, condenando o 

requerido, com fundamento nos arts. 43, 186 e 927, todos do Código Civil, 

a pagar à requerente o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de 

danos morais, bem como de danos materiais, cujo montante deverá ser 

aferido em liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do Código 

de Processo Civil.Os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, da 

sentença (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 0,5% (meio por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ), com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/09.Por ser isento o ente público municipal 

do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda (sem destaque no 

original Lei 7.603/2001), deixo de condená-lo em tal verba, dada a 

qualidade da requerente de beneficiária da assistência judiciária gratuita. 

Logo, não há que se falar em ressarcimento.Por outro lado, condeno-o ao 

pagamento de honorários advocatícios, que, por ser ilíquida a sentença, a 

verba deverá ser fixada por ocasião da liquidação do julgado, nos termos 

do § 4º, II, do art. 85, do Código de Processo Civil, que deverá ser 

calculado sobre o valor da condenação. Recorro, de ofício, por tratar de 

sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ).Havendo recurso voluntário, 

intime-se a parte contrária para contrarrazoá-lo, remetendo-se, após, os 

autos, à instância superior, para os devidos fins.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 326762 Nr: 23081-38.2013.811.0002

 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): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

JUSSARA DE VITA LIMA, ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA, CESARINO 

DELFINO CESAR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNICE SILVA DOS SANTOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998/MT, 

SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:12834/MT

 Vistos,

Determino o retorno dos autos à Secretaria, apenas para cumprimento da 

sentença proferida nos autos em apenso e para a separação dos feitos.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 320668 Nr: 17072-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição - ECAD.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARTINS ROCHA 

MARQUES - OAB:7177, VALTENCIR JOSÉ DA SILVA - OAB:8667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B

 Vistos,
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À parte exequente para, em 15 (quinze) dias, se pronunciar sobre a 

impugnação retro. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 418987 Nr: 21516-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINA BENEDITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309

 Vistos.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS propôs Embargos à 

Execução promovida CLAUDINA BENEDITA DA SILVA.

Devidamente intimada, a parte Embargada impugnou os embargos 

apresentados, fls. 14/18.

Informação da contadoria judicial às fls. 22/24.

É o relatório. DECIDO.

Pois bem. No caso em análise, não há necessidade de dilação probatória, 

pois, o cerne da questão é unicamente de direito.

 Pois bem, na forma preconizada no artigo 920 do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento da lide.

Encaminhados os presentes embargos para o contador judicial, este 

manifestou que a diferença entre os cálculos das partes está no índice 

utilizado, bem como apresentou cálculo correto e atualizado.

Assim, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução e 

HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 23/24 para o 

prosseguimento da execução conforme o valor apresentado pelo contador 

judicial.

Deixo de condenar a parte embargante ao pagamento das custas porque 

isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor da condenação ou o valor atualizado da causa 

(art. 85, § 3º do CPC).

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

traslade-se cópia desta sentença para os autos em apenso (nº 184/2010 

– cód. 245626).

SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Custas “ex lege”.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 255197 Nr: 13255-90.2010.811.0002

 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): WILSON PIRES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716/O

 Vistos...

Tendo em vista que até a presente data o executado não foi intimado da 

decisão de fl. 727, ordeno seja ele intimado, bem como a respeito do teor 

da peça retro, nos termos do art 10 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 320405 Nr: 16804-06.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8656

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida Ativa às fls. 07.

A parte Exequente pugnou pela extinção do processo com fundamento no 

art. 924, inciso II, CPC/15, fls. 39/40.

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito, visto que a parte executada 

nada mais deve à Fazenda Pública.

Honorários advocatícios fixados à fl. 10.

 Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 294942 Nr: 15121-65.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA MARIA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o lapso temporal, manifeste-se a parte autora, no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 286176 Nr: 5338-49.2012.811.0002

 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: TANIA DUARTE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J R BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a atualização de 

cálculo de fl. 157, ordenando, por conseguinte, seja expedida a 

Requisição de Pequeno Valor ou de Precatório, conforme o caso, 

observando-se as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 383546 Nr: 1108-56.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARQUES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE 

ALBUQUERQUE PORTELLA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE GONÇALVES MELADO 

- OAB:OAB/MT 8075, Micael Galhano Feijo

micael ga - OAB:5935/MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 302806 Nr: 23679-26.2012.811.0002

 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: IVANY SOUZA NASCIMENTO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 318084 Nr: 14454-45.2013.811.0002

 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: CARLOS AUGUSTO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 421926 Nr: 22992-44.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELCIO RIBEIRO DA CRUZ, IOLANDA MARIA DE 

OLIVEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE 

(SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL 

SUSTENTÁVEL - SEMMADRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT 10.327-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 297872 Nr: 18348-63.2012.811.0002

 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: ERIKA PEREIRA DE AMARANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 344309 Nr: 11337-12.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA MARIA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 398959 Nr: 10798-12.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA LUCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Guimarães Fernandes 

Balduíno - OAB:13.587, ITAIANA APIO - OAB:16.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 330715 Nr: 27009-94.2013.811.0002

 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: LUIZA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 407117 Nr: 15190-92.2015.811.0002

 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: CLOVIS BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 397661 Nr: 10102-73.2015.811.0002

 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: ALEANDRA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:OAB16409, RODRIGO BRANDAO CORREA - OAB:16113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transitada em julgado a decisão, à parte autora para requerer o que de 

direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349073 Nr: 15109-80.2014.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUSSARA DE VITA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 

SERV.MUNIC. V.GRANDE-PREVIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência 

de legitimidade da autoridade apontada como coatora e, assim, denego a 

segurança, com fulcro no art. 6º, § 5º, da Lei Federal 12.016/09.Deixo de 

condenar a impetrante nas custas e nos honorários advocatícios em 

razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.Após o trânsito em julgado, proceda-se 

às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se.P. R. I. 

Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 79551 Nr: 2166-46.2005.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

-UNIVAG - OAB:8117

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 05 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Otávio Vinicius Affi 

Peixoto

 N.º DO PROCESSO: 2166-46.2005.811.0002 – Cód. 79551

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

DENUNCIADO/RÉU: ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS

FINALIDADE: Intimar o Réu Anderson Ferreira dos Santos, abaixo 

qualificado, para que compare na Sessão de Julgamento em data e horário 

abaixo, quando serão julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, devendo 

chegar com antecedência de 30 (trinta) minutos.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO: A Sessão será para O 

JULGAMENTO do acusado – ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, que se 

realizará no dia 23 de Maio de 2018, às 13h30min, na “2ª Reunião 

Ordinária do Tribunal do Júri 2018” no Tribunal Popular do Júri da Comarca 

de Várzea Grande/MT, localizado no endereço ao final transcrito.

PESSOAS A SEREM INTIMADAS:

• Acusado: Acusado: Anderson Ferreira dos Santos, brasileiro, solteiro, 

servente de pedreiro, Rg: 1860844-2 SSP/MT, Filiação: José Querino dos 

Santos e Gildete Ferreira dos Santos, data de nascimento: 13/08/1986, 

natural de Várzea Grande/MT.

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa 

causa, a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC).

 OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Várzea Grande - MT, 20 de abril de 2018.

Sheila da Silva Figueiredo

Gestor(a) Judiciário(a)

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº, Bairro: Água 

Limpa

Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700 - Fone: (65) 3688-8453

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 531775 Nr: 5304-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODEWILSON FERREIRA DA SILVA, THIAGO 

DE JESUS ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HARIADINY H. DE A. LOBATO - 

OAB:OABMT 22992

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu, via DJE, que para que apresente 

defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias conforme decisão de fls. 

122/123.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 527837 Nr: 3044-14.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM PUBLIO DE SOUZA, ANDERSON 

AMORIM SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYKEL QUINTEIRO AMORIM 

- OAB:21538

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu, via DJE, que para que apresente 

defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão de 

fls.79/80.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 349016 Nr: 15069-98.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL COSTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 intimação para manifestar acerca do LAUDO PERICIAL de fls. 145/149

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 523547 Nr: 351-57.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAI SOARES DE SOUSA, CLEUSIVANE 

PIRES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCILA GRACIANI DE 

SOUZA - OAB:12005

 verifica-se que não foi imputado aos réus a conduta descrita no 

dispositivo mencionado, servindo ele apenas para aplicação da pena.VII – 

Pelo exposto, rejeito as preliminares arguidas e, não incidindo na espécie 

nenhuma das hipóteses contidas no art. 397 do CPP, venham-me os autos 

conclusos para designação de audiência.Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato
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 Cod. Proc.: 443486 Nr: 8580-74.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL PEREIRA PORFÍRIO, LUAN ALVES DE 

ALMEIDA, MANOEL BENEDITO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

leandro henrique de souza neves - OAB:20.328, WESLEY CHAMOS 

DE ARRUDA - OAB:18.853

 Intimação dos advogados devidamente habilitados da decisão que segue: 

"VISTOS.A defesa do réu Lelson Henrique Leite Azevedo, em petição 

aportada às fls. 456/460, requer a nulidade de todos os atos processuais 

ocorridos a partir do mês de agosto de 2017, sob a alegação de que, por 

se encontrar preso no presídio Pascoal Ramos desde o referido mês, não 

foi o réu devidamente localizado e intimado pessoalmente da audiência de 

instrução e julgamento realizada nos autos.Todavia, a defesa não fez 

prova cabal do alegado, tendo em vista que a Secretaria Criminal, no dia 

14 de agosto de 2017, certificou que o réu não estava preso em nenhum 

dos estabelecimentos prisionais desta cidade e da capital do Estado 

(certidão de fls. 405). De outra banda, analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que, embora o feito tenha alcançado a fase da 

sentença, o réu Lelson Henrique Leite Azevedo, ainda que tenha 

apresentado defesa prévia e tenha sido citado por edital, não foi notificado 

nos autos. Conforme revela a certidão de fls. 331 o réu não foi encontrado 

no endereço informado e os únicos editais publicados nos autos para 

notificação (fls. 165 e 175) referem-se a outros réus.É certo, assim, que 

houve, no caso, a inobservância do procedimento previsto na Lei n. 

11.343/06, notadamente a ausência de notificação do acusado para 

apresentar defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, conforme 

disposto no art. 55, caput, da referida lei Antidrogas.Desse modo, estando 

o feito eivado de vício de nulidade absoluta, não se pode dar sequência 

aos ulteriores atos do processo com relação do réu prejudicado, sem que, 

antes, seja sanada a irregularidade.Assim, no que toca única e 

exclusivamente ao réu Lelson Henrique Leite Azevedo anulo todos os atos 

processuais desde a decisão que determinou sua notificação, 

determinando, por conseguinte, o desmembramento do feito com relação a 

ele.Neste feito que segue com relação aos demais, abra-se vista às 

respectivas defesas para as alegações finais. Int.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 477925 Nr: 865-44.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUES - OAB:4266, LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"VISTOS.Em que se o feito ter alcançado a fase da sentença, verifica-se 

que o laudo pericial definitivo dos entorpecentes apreendidos não foi 

juntado aos autos, pelo que, converto o julgamento em diligência, para o 

fim de requisitar o envio, no prazo de 05 (cinco) dias, do referido laudo 

pericial. Após a juntada do laudo, abra-se vista às partes para que, 

querendo, complementem ou rati f iquem suas alegações 

finais.Int.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 443486 Nr: 8580-74.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL PEREIRA PORFÍRIO, LUAN ALVES DE 

ALMEIDA, MANOEL BENEDITO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

leandro henrique de souza neves - OAB:20.328, LEANDRO 

HENRIQUE DE SOUZA NEVES - OAB:20328/O, WESLEY CHAMOS DE 

ARRUDA - OAB:18.853

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 517230 Nr: 22939-92.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA LOURENÇO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Alzira Lourenço da Luz Filiação: Dalvino Lourenço da 

Luz e Tereza Francisca dos Santos da Luz, data de nascimento: 

14/10/1980, brasileiro(a), natural de Londrina-PR, , garota de 

programa/vendedora autonoma, Endereço: Rua Mariano Campos Maia, N. 

445, Bairro: Construmat - Setor 3, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho: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.

Caso não seja localizado no endereço constante nos autos, deverá ser 

verificado se o(s) denunciado(s) eventualmente encontra(m)-se preso(s) 

em um dos estabelecimentos prisionais do Estado.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 518528 Nr: 23648-30.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA LOURENÇO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Alzira Lourenço da Luz Filiação: Dalvino Lourenço da 

Luz e Tereza Francisca dos Santos da Luz, data de nascimento: 

14/10/1980, brasileiro(a), natural de Londrina-PR, , garota de 

programa/vendedora autonoma, Endereço: Rua Mariano Campos Maia, N. 

445, Bairro: Construmat - Setor 3, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 23648-30.2017.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.
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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.

Caso não seja localizado no endereço constante nos autos, deverá ser 

verificado se o(s) denunciado(s) eventualmente encontra(m)-se preso(s) 

em um dos estabelecimentos prisionais do Estado.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 440899 Nr: 7261-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE ANTUNES DA SILVA, RAFAEL 

RIBEIRO MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:05

Intimando:Réu(s): Lidiane Antunes da Silva, Cpf: 05238683162, Rg: 

2530781-9 SSP MT Filiação: João Benedito da Silva e Lila Antunes Maciel, 

data de nascimento: 26/07/1991, brasileiro(a), natural de Várzea 

grande-MT, convivente, doméstica, Endereço: Rua Presidente Jânio 

Quadros, Casa 919 Ou 916, Tel. 9249.0935, Bairro: Planalto Ipiranga, 

Cidade: Varzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO RÉU, para que compareça neste 

Juízo de Direito no prazo de cinco dias, a fim de manifestar interesse na 

restituição dos numerários e os objetos apreendidos em seu poder ou 

outorgar poderes a terceira pessoa para fazê-lo.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 223 intimem-se os réus da 

sentença de fls. 210/214 por edital.

Decorrido o prazo do edital, certifique-se a Sra. Gestora o cumprimento de 

todos os comandos da sentença e arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 440899 Nr: 7261-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE ANTUNES DA SILVA, RAFAEL 

RIBEIRO MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:05

Intimando:Réu(s): Rafael Ribeiro Magalhães, Cpf: 05437162103, Rg: 

22644288 SSP MT Filiação: Ester Eulália de Magalhães e Juvenal Ribeiro 

Magalhães, data de nascimento: 30/12/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), reciclagem, Endereço: Rua Janio Quadros, Nº 916, 

Bairro: Planalto Ipiranga, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO RÉU, para que compareça neste 

Juízo de Direito no prazo de cinco dias, a fim de manifestar interesse na 

restituição dos numerários e os objetos apreendidos em seu poder ou 

outorgar poderes a terceira pessoa para fazê-lo.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 223 intimem-se os réus da 

sentença de fls. 210/214 por edital.

Decorrido o prazo do edital, certifique-se a Sra. Gestora o cumprimento de 

todos os comandos da sentença e arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 464307 Nr: 18587-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR SILVA GUIMARÃES, MARTON DA 

SILVA LISBOA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Ygor Silva Guimarães, Rg: 24791857 SSP MT, Filiação: 

Idevaltino Silvério de Araújo e Joelma Silva Guimarães, data de 

nascimento: 27/12/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

soldador, Endereço: Assentamento Nª Senhora Aparecida, Lote 07, Sadia 

I, Bairro: Várzea Grande, Cidade: Várzea Grande-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

Finalidade:CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), por todos os 

termos da ação penal em epígrafe, até sentença final, bem como, 

INTIMANDO-O para no prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa 

preliminar, através de advogado ou declarar, caso não tenha condição de 

constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por defensor público, bem 

como Em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar 

valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (artigo 387, IV, CPP). 

Deverão, pois, os acusados, apresentarem suas manifestações a esse 

respeito, advirta-se o acusado que quaisquer mudança de endereço 

deverá ser informada a este Juízo.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Marinês De Toni Santos

Portaria:

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241117 Nr: 2365-92.2010.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, AVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDLA, EDS

 ADVOGADO(S)  DA  PARTE AUTORA:  MARCELO 

MALVEZZI/PROMOTOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO HENRIQUE DE LIMA ALEXANDRIA, 

Rg: 2278071-8, Filiação: Benedito Gomes Alexandria e Neuza de Lima, 

data de nascimento: 22/07/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, serviços gerais/pintor, Telefone 9276-7933 e atualmente em 

local incerto e não sabido ELIANE DA SILVA, Rg: NADA CONSTA, Filiação: 

Sem Qualificações, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido
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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 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO DE GUARDA, proposta pelo 

Ministério Público Estadual em face de Paulo Henrique de Lima Alexandrino 

e Eliane da Silva, brasileiros, residentes e domiciliados à Rua C, quadra 30, 

casa 02, bairro Portal da Amazônia, Várzea Grande-MT, cujo objeto da 

demanda é a REGULARIZAÇÃO DA GUARDA DAS MENORES A.V.A e 

Y.da S. A. a sua tia paterna M de L, que está com a infante Y da S A, e a 

infante A.V.A foi acolhida, desde sete meses de idade. Após várias 

tentativas de Citação infrutíferas e da ausência de outros endereços nos 

Cadastros do autor para tentativa de localização dos réus, extrai-se o 

presente Edital conforme decisão de fls 133 dos autos.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Em primeiro lugar, extraia-se cópia integral 

do presente feito para os fins requeridos pelo Ministério Público às fls. 132 

(desmembramento).Em segundo lugar, considerando que a criança 

Yasmin da Silva Alexandria reside com os guardiões/avós, Sra. Neuza de 

Lima e Sr. Benedito Gomes Alexandria, em Acorizal/MT (fls. 122/131) e, 

tendo em vista o princípio do juízo imediato a que se refere o artigo 147, 

incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conclui-se que o 

feito deve tramitar na Comarca de Cuiabá/MT.Destaque-se que a doutrina 

mais abalizada de fato ensina que:“Portanto, a regra do juízo imediato 

originária do art. 147, incisos I e II, do ECA, contém a seguinte disciplina:

(...)2. Estando o menor sob a responsabilidade de outra pessoa, prevalece 

a competência do juízo do domicílio deste, em prejuízo do domicílio dos 

genitores. Abrange, portanto, o tutor, o guardião e o “guardião de fato”. 

(Valter Kenji Ishida, Estatuto da Criança e do Adolescente, 7ª Ed., Edit. 

Atlas, pág. 224) grifos nossosA jurisprudência, por seu turno, também já 

decidiu que:“Processo civil. Conflito de competência. Guarda de menor. 

Ação de destituição de pátrio poder e adoção proposta perante a Justiça 

do Rio de Janeiro. Ação de busca e apreensão proposta perante a Justiça 

da Paraíba. Interesses do menor.- A jurisprudência do STJ consolidou-se 

no sentido de interpretar as normas do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, inclusive a respeito de competência, de maneira a 

resguardar sempre os interesses do menor, em harmonia com o disposto 

no art. 6º desse diploma legal.- As circunstâncias fáticas existentes no 

presente processo indicam que os interesses do menor estarão melhor 

protegidos se as lides forem apreciadas na Comarca do Rio de 

Janeiro.Conflito de competência conhecido.” (STJ – 2ª Seção - CC nº 

38922/RJ – Rel. Min. Nancy Andrighi – v.u – j. em 23/06/2004 – DJ 

01/07/2004, pág. 166) grifos nossosAssim, tendo em vista que a menor 

Yasmin está residindo com os guardiões/avós paternos em Acorizal, 

considerando o que estabelece o artigo 147, incisos I e II, da Lei nº 

8.069/90 (ECA), não havendo que se falar em aplicação do princípio da 

perpetuatio jurisdictiones diante do fato de que se cuida de competência 

absoluta, no interesse e resguardo da criança, que deve preponderar, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação com 

relação à criança Yasmin da Silva Alexandria, em favor do Juízo da 1ª 

Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, para onde as cópias 

deverão ser remetidas com as nossas homenagens, para prosseguimento 

do feito desmembrado.Em terceiro lugar, em relação à criança Ana Vitória 

Alexandria, cumpra-se integralmente a r. decisão de fls. 121, 

procedendo-se à citação da ré por edital.Decorrido o prazo da citação 

editalícia sem resposta, o que deverá ser certificado, nomeio como 

curadora especial da requerida a Defensoria Pública local, que deverá ser 

intimada de seu munus, bem como para apresentar resposta no prazo 

legal.Após, retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário.Várzea Grande, 23 de fevereiro de 

2018.Carlos José Rondon LuzJuiz 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, Lúcia Regina Melim 

Saiva, digitei.

Várzea Grande, 23 de abril de 2018

Lúcia Regina Melim SaivaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 432639 Nr: 2557-15.2016.811.0002

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marinalva Ramos Rodrigues 

- OAB:OAB/MT 12.462

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 2557-15.2016.811.0002 – código 432639

ESPÉCIE: 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

PARTE RÉ: SHEILA SIMONE FERREIRA CORILLO

CITANDO(A, S): Requerido(a): Sheila Simone Ferreira Corillo, Cpf: 

88935345172, Rg: 10683607 SSP MT Filiação: , data de nascimento: 

29/10/1975, brasileiro(a), natural de Corumbá-MS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/02/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de suspensão do poder familiar 

em relação à filha da requerida, menor R.F.C.J. , por descumprimento das 

obrigações constantes no Estatuto da Criança e do Adolescente.

DESPACHO: “Vistos etc. Trata-se de ação de suspensão do poder familiar 

c/c pedido liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, em favor da infante Rafaela Ferreira Corillo Jaconias, em face de 

sua genitora Sheila Simone Ferreira Corillo, qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que a requerida vem descumprindo seu dever de 

cuidado com sua filha, expondo-a em situação de risco em razão da 

dependência química ao álcool e drogas ilícitas. Relata a inicial que entre 

2013 a 2015 a infante foi acolhida institucionalmente por 03 (três) vezes 

consecutivas em razão da conduta irresponsável dos seus genitores e 

que a requerida constantemente entrava em discussões severas e até 

mesmo em luta corporal devido ao envolvimento e uso de substâncias 

entorpecentes. Narra que, enquanto estava sob os cuidados dos pais, a 

infante apresentava baixo peso na linha de desnutrição, possuía várias 

feridas pelo corpo, tinha piolho e estava com as vacinas atrasadas. Aduz 

que, consoante relatório do Conselho Tutelar, em agosto de 2014, a Polícia 

foi acionada devido às agressões mútuas entre os genitores da infante, 

os quais disputavam a guarda da criança e se agrediam tanto física como 

verbalmente. Informa, ainda, que, conforme notícias anexas aos autos, o 

genitor da infante faleceu em 26/07/2015 e, em razão do último 

acolhimento institucional da infante ter perdurado mais de 06 (seis) meses 

e sem expectativa de retorno ao lar materno, foi deferida a guarda 

provisória ao tio materno e sua esposa, que são residentes nesta 

Comarca. Por fim, afirma que desde 26/02/2015 a infante encontra-se sob 

a guarda do casal e recentemente a genitora compareceu na residência 

dos guardiões, sob o efeito de drogas, com a intenção e o firme proposito 

de levar a criança consigo, sendo necessário acionar a Polícia para 

impedi-la de levar a criança. Por conta de tais fatos e diante dos relatórios 

de acompanhamento do caso, que indicam a impossibilidade de retorno da 

menor ao convívio com a genitora, invocando a legislação aplicável à 

espécie, pugna o parquet pela suspensão liminar do poder familiar da 

requerida com relação à sua filha, ratificando-se a guarda aos tios da 

criança, além dos demais pedidos de praxe. Após o cumprimento do r. 

despacho de fls. 23, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Passo a 

decidir. Como se sabe, as medidas cautelares, inclusive em sede liminar, 

devem ser concedidas sempre que se fizerem presentes o fumus boni 

iuris e o periculum in mora, conforme dispõe genericamente o artigo 798 do 

CPC. No presente caso, verifica-se que parquet desincumbiu-se de tal 

ônus, o que torna imperiosa a concessão da medida. Com efeito, no que 
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se refere ao fumus boni iuris, nota-se que as provas coligidas no pedido 

de providência nº 6889-59.2015.811.0002, código 392498, evidenciam a 

absoluta falta de condição da requerida para assumir a responsabilidade 

pelos deveres decorrentes do poder familiar sobre a criança, que 

enquanto estava sob os seus cuidados vinha sofrendo agressões 

psicológicas e maus tratos, motivo pelo qual foi acolhida institucionalmente 

por diversas vezes até ser reintegrada na família extensa. Cumpre 

ressaltar que, não fossem as providências adotadas, a criança estaria 

atualmente abandonada à própria sorte, pois consoante relatório 

psicossocial encartado aos autos, quando foi acolhida pelo tio materno, a 

criança estava “cheia de ferida no corpo, piolhos, baixo peso e estava 

com as vacinas atrasadas. Que após realizar tratamento com antibióticos 

a mesma está bem de saúde, não tem mais piolho e feridas e suas vacinas 

estão em dia.”. Ora, como é cediço, a criança e o adolescente não podem 

ser expostos a qualquer situação de risco ou que os impeça de crescer e 

se desenvolverem num ambiente em que alguém zele por seus direitos 

básicos, como a saúde, vida, integridade física e moral etc, a teor do que 

dispõe o artigo 3º da Lei nº 8.069/90 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Destarte, mostra-se premente que se defira, em típica 

medida de cautela, a suspensão do poder familiar em relação à infante, 

mantendo-a, por ora, em local mais adequado e seguro, longe dos 

problemas que afligem o seu sensível desenvolvimentos físico e psíquico, 

tudo como forma de cumprir o postulado da proteção integral, vigente na 

seara do direito da infância e da juventude e preconizado pelo artigo 4º 

c/c artigo 101, inciso VII, do ECA (Lei nº 8.069/1990) e pelo artigo 227, 

caput, da Constituição Federal, de forma a assegurar que ela tenha sua 

dignidade respeitada e seja posta a salvo de qualquer forma de 

negligência, violência, crueldade ou opressão que pudessem ocorrer, o 

que será aferido mais precisamente ao longo da instrução processual, 

com as garantias inerentes ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). 

Nessa ordem de ideias, cumpre registrar também que o artigo 22 da Lei nº 

8.069/90 (ECA) dispõe que “aos pais incumbe o dever de sustento, guarda 

e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, 

a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.”. De tal 

dispositivo legal, chega-se à conclusão de que a requerida não vem 

exercendo adequadamente seu mister, tendo atitudes relapsas e 

negligentes, devidamente comprovadas pelos documentos juntados no 

pedido de providência respectivo (código 392498), que dão conta da 

situação de risco em que se encontrava, atestando que a requerida não 

zelou adequadamente pelos interesses da sua filha, o que inclusive 

motivou a aplicação da medida de proteção de acolhimento institucional por 

03 (três) vezes consecutivas entre os anos de 2013 a 2015 (artigo 101, 

inciso VII, do ECA), havendo, portanto, motivo para se deferir a suspensão 

liminar do poder familiar. Quanto ao periculum in mora, cabe destacar que 

se a medida não for tomada desde logo a infante pode continuar a ter sua 

dignidade violada e sofrer com as negligências de sua genitora, o que não 

se pode, de forma alguma, tolerar ou permitir, devendo haver pronta 

resposta judicial, ainda que após cognição sumária, inicial e perfunctória, 

como a que é feita por ocasião da análise de liminares, mormente inaudita 

altera parte, a fim de resguardar o superior interesse da criança e efetivar 

o postulado da proteção integral. Por fim, para que não haja dúvidas 

acerca do que se afirmou até aqui, convém destacar que a jurisprudência 

acerca da matéria não tem outro entendimento, senão vejamos: 

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO 

DE PODER FAMILIAR - INDÍCIOS DE CONSUMO DE DROGAS PELA 

GENITORA E PELO SEU COMPANHEIRO - INDÍCIOS DE ABUSO SEXUAL 

PERPETRADO PELO COMPANHEIRO CONTRA AS FILHAS DA 

RECORRENTE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SUSPENSÃO 

LIMINAR DO PODER FAMILIAR DA GENITORA C/C ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL DAS CRIANÇAS - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO 

MANTIDA. 1. O PROCESSO FUNDADO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DIFERE DO COMUM, POSTO QUE ORIENTADO À 

PROTEÇÃO DOS SUPERIORES INTERESSES DO MENOR. 2. NA HIPÓTESE 

VERTENTE, E NO INÍCIO DA LIDE, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS 

AUTOS EVIDENCIAM A INTENSA VIOLAÇÃO DE DIREITOS A QUE AS 

CRIANÇAS ESTAVAM SENDO SUBMETIDAS EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA 

E MAUS-TRATOS PRATICADOS PELA GENITORA. CONSTA, AINDA, UMA 

ACUSAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL PRATICADA NAS MENORES PELO 

COMPANHEIRO DE SUA MÃE, O QUAL SERIA USUÁRIO DE DROGAS, 

ASSIM COMO A GENITORA RECORRENTE, MERECENDO SER 

PRESTIGIADA A DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU LIMINARMENTE 

O PODER FAMILIAR DA GENITORA, DETERMINANDO O ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL DAS CRIANÇAS. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O . ”  ( T J - D F  -  A I :  1 8 9 1 0 6 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0018910-60.2010.807.0000, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de 

Julgamento: 02/03/2011, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2011, 

DJ-e Pág. 167) grifos nossos. Portanto, estando presentes os requisitos 

legais autorizadores, é de rigor o deferimento da liminar postulada, sem 

prejuízo, por óbvio, da revogação posterior desta medida (que se mostra 

plenamente reversível), na hipótese deste Juízo se convencer, após o 

contraditório e a instrução processual, que não assiste razão ao 

requerente ou que a genitora tem condições materiais e morais de criar 

sua filha, o que pode normalmente ocorrer, até pela própria revogabilidade 

e precariedade característica das medidas cautelares (art. 807 do CPC), 

lembrando-se que se trata de suspensão provisória do poder familiar. 

Diante do exposto, com fulcro, ainda, no artigo 157 do ECA, DEFIRO A 

LIMINAR pleiteada inaudita altera parte e independente de justificação 

prévia, que se mostra desnecessária ante o contexto fático probatório já 

existente nos autos e a urgência necessária em casos como o presente, 

para o fim de determinar a suspensão do poder familiar da requerida 

quanto à infante, que deverá permanecer com os atuais guardiões Sr. 

Pedro Paulo Corillo e Neila Martinha Franca Corillo, ratificando-se a guarda 

a eles conferida, sobretudo para os fins constantes no artigo 33, caput, in 

fine, do ECA . Determino a realização de estudo psicossocial do caso, a 

ser realizado pela equipe interprofissional deste Juízo, devendo o laudo 

ser entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias. Sem prejuízo, cite-se a 

requerida por carta precatória no endereço indicado na inicial para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal (art. 158 do ECA), sob as 

penas da lei, esclarecendo-a que, caso não tenha possibilidade de 

constituir advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, 

poderá requerer, em Secretaria, lhe seja nomeada dativo, nos termos do 

artigo 159 do ECA. Não sendo possível a citação pessoal, desde já defiro 

a citação por edital, que deve ser feita observando-se as formalidades 

legais. Decorrido o prazo da citação editalícia sem resposta, o que deverá 

ser certificado, desde já nomeio curadora especial à ré a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada de seu munus, bem como para 

apresentar resposta no prazo legal. Indefiro o requerimento constante do 

item 1 da exordial (fls. 11), tendo em vista a vedação do item 2.14.2.5 da 

CNGJ do cancelamento da distribuição de ação já ajuizada e, a fim de 

evitar duplicidade de processos, nesta data foi determinado o traslado das 

peças constantes dos autos nº 6889-59.2015.811.0002, código 392498, 

para o presente feito, além do seu arquivamento. Por fim, defiro os 

requerimentos constantes nos itens 7 e 8. Para tanto, oficie-se à 

Secretaria Municipal de Saúde de Campo Novo do Parecis requisitando a 

inclusão da requerida no programa de tratamento de dependentes 

químicos CAPS-AD e seu encaminhamento a programas de orientação 

mantidos pela Secretaria de Assistência Social desse Município. 

Outrossim, expeça-se carta precatória para a Comarca de Campo Novo 

dos Parecis a fim de que seja requisitado aos cartórios locais cópia da 

certidão de óbito do genitor da criança, Sr. Cristiano Jaconias, falecido em 

26/07/2015. Cumpridas todas as determinações supra, retornem-me os 

autos conclusos para os fins do artigo 162 do ECA. Processo isento de 

custas e emolumentos, nos termos do artigo 141, § 2º, do ECA, que deve 

ser processado em segredo de justiça (artigo 155, II, do CPC), observados 

a seção 7 do capítulo 4 , da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Eu, Fernando Azevedo de Almeida, digitei.

 Várzea Grande - MT, 23 de abril de 2018.

Lúcia Regina Melim Saiva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008982-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA DOS SANTOS LOPES (EXECUTADO)

JM HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - EPP (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009252-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO ROSA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ALIANCA TAXI AEREO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001413-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TENORIO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar a impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002571-79.2016.8.11.0002

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:

GEISON LUIZ ASCARI MORAES (RÉU)

CGEPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA OAB - MT0021305A (ADVOGADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003017-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELSON ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000612-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY LORCA RODRIGUES (EXECUTADO)

PRODUTIVA MINERACAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003299-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F A CAPUTI EIRELI (EXECUTADO)

FRANCISCO ANGELO CAPUTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000603-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VCF COMERCIO DE MOLAS AUTOMOTIVAS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ERCELL DE OLIVEIRA SAVAREZ (EXECUTADO)

VICTORIA CECILIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO (EXECUTADO)

MARIA JOSE DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007306-24.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUCE BENNER LOYOLA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008442-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GCM TRADING MINERAL EXTRACTION LTDA - ME (EXECUTADO)

GISELE CRISTINE DE CAMPOS XAVIER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007415-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME (EXECUTADO)

VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI (EXECUTADO)

CLEBER VALMOR COMPAGNONI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

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: 1007848-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA COMCEICAO DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000943-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F B BRASIL SERVICOS LTDA ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001710-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MASCARENHAS COELHO (EXECUTADO)

FERNANDO MASCARENHAS COELHO 00515268160 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003701-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SHYRLIAN ALVES (AUTOR)

ALESSANDRO FRANCISCO ALVES (AUTOR)

SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15(quinze), apresentar a impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002226-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS OAB - SP127104 
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(ADVOGADO)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA QUITERIA DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000027-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANDRE GARCIA PEREIRA (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: 1005355-29.2016.8.11.0002

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:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BORNEJE LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

MONICA JANAINA DA SILVA (EXECUTADO)

BORNEJE REPRESENTACAO COMERCIAL 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 Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319290 Nr: 15671-26.2013.811.0002

 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: NOUCHI & NOUCHI LTDA - (MULTI TUBOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYB - 

OAB:6351/MT, Mercedes de Lima Magalhaes - OAB:13367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A/MT

 Certifico que o PEA do dia 01/02/2018 de protocolo 525889 foi rejeitado 

pelo sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 268465 Nr: 10966-53.2011.811.0002

 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): NOBRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ALCINDO 

FERREIRA DOS SANTOS, ELEUSA GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:MT-1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, retire a carta precatória para 

distribuição, bem como, providencie o recolhimento das custas de 

distribuição da mesma.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 393373 Nr: 7403-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL FDELLA 

VALENTINA - OAB:OAB/MT 20929, JOSE INACIO FILHO - OAB:11645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT/11065-A

 Certifico que face ao retorno dos autos da 2ª Instância, procedo a 

intimação das partes quanto ao seu retorno, para requererem o que 

entenderem de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11903 Nr: 7663-46.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA LUZ LTDA, FRANCISCO 

BALDUINO SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB-MT 20495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, providencie recolhimento das 

custas de distribuição, bem como, no mesmo prazo efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, na conta única do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, 

diligências, para cumprimento da carta precatóra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407032 Nr: 15145-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJA FIGUEIRA LTDA, MIRNA DE CLEIDE 

MORENO RODRIGUES, HEVÉLCIO EZEQUIAS RODRIGUES, LAURIANE 

RODRIGUES ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, providencie recolhimento das 

custas de distribuição, para cumprimento da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237323 Nr: 17138-79.2009.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA SIMÕES PESSOA - 

OAB:112.202, VANESSA CASTILHA MANEZ - OAB:331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 
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a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais._______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339121 Nr: 7235-44.2014.811.0002

 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): PAULO CÉSAR CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais._______Paulo Pedro Francisco 

dos Santos – Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318562 Nr: 14957-66.2013.811.0002

 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: ILDO PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO DE 

OLIVEIRA - OAB:11.610-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:, PRISCILA 

KEI SATO - OAB:

 Vistos.

.

1. Considerando a hipossuficiência do autor em relação ao requerido, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC.

2. Concedo, pois, à instituição financeira o prazo de 15 (quinze) dias para 

que aporte aos autos o contrato entabulado entre as partes de modo a 

possibilitar o julgamento do feito.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 288479 Nr: 7934-06.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON MARQUIDES FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos, verifico que o alvará judicial para levantamento 

da importância depositada nos autos já foi levantada em favor do 

requerido, na conta da instituição financeira, para cumprimento do acordo 

entabulado entre as partes, consoante alvará de fls. 168.

2. Todavia, aportou aos autos às fls. 164, pedido do requerido para 

levantamento da importância consignada nos autos, qual seja, R$- 

7.527,36 (sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e seis 

centavos).

3. Por outro lado, vejo que o autor juntou documento às fls. 180/181 

informando a quitação do contrato, no valor de R$- 3.180,87 (Três mil, 

cento e oitenta reais e oitenta e sete centavos) e pede o levantamento da 

importância consignada nos autos, cujo alvará já foi expedido às fls. 168.

4. Assim, antes de deliberar sobre o levantamento, diligencie a Sra. 

Gestora no sentido de verificar se ainda persiste saldo na conta de 

depósitos judiciais.

5. Após, conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 94636 Nr: 4188-43.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCORPION TRANSTADORA LTDA, 

SANDOVAL ANTONIO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301429 Nr: 22171-45.2012.811.0002

 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: JOSÉ VALENTINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Vistos.

.

1. Considerando a informação trazida pelo autor de que houve a quitação 

extrajudicial do contrato, mediante novação de acordo e ainda, 

considerando que acordo anteriormente realizado nos autos prevê o 

levantamento da importância em favor do requerido, e ainda, considerando 

a impossibilidade de homologação da novação do acordo em razão da 

ausência do termo firmado entre as partes, determino:

 a) venha o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto a 

quitação do contrato, importando sua inércia em concordância tácita e 

consequente a extinção do feito, sem resolução do mérito pela perda 

superveniente do objeto da ação e o levantamento da importância 

existente nos autos em favor do autor.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293309 Nr: 13268-21.2012.811.0002

 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: MARCELO FERREIRA SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15140, Marcelo Moreira de Souza - OAB:140137SP

 Vistos.

.

1. Considerando que os depósitos realizados pelo autor não contaram com 

a anuência deste juízo, consoante indeferimento do pedido de 
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consignação em pagamento às fls. 51, em consonância com o que dispõe 

o artigo 450 e seguintes da CNGC, DEFIRO o levantamento da importância 

depositada 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, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349851 Nr: 15734-17.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVETH DE BARROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:17750/OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:11508

 Vistos.

.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo, em favor 

do requerido, conforme solicitado nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

pela parte.

3. Após, arquivem-se com as baixas a anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 369464 Nr: 19029-62.2014.811.0002

 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: ANDERSON ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCIAMENTO S/A CREDITO 

FINCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 Vistos.

.

1. Considerando que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a 

suspensão em todo o território nacional, dos processos que versam sobre 

a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou 

qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos bancários, o 

sobrestamento do presente feito é a medida que se impõe.

2. 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.

 3. Assim, determino o arquivamento provisório do feito, até o julgamento 

do REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383715 Nr: 1220-25.2015.811.0002

 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: JOILSON GERMANO DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BOM SUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864MG

 Vistos.

.

1. Cumpra-se, primeiramente, o item 2 da decisão de fls. 115.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305840 Nr: 1568-14.2013.811.0002

 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: TANIA MARIA DE BARROS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, BANCO BONSUCESSO 

S/A, BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO VOTORANTIM 

S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239.766/SP, CARLA LUIZA DE ARAUJO LEMOS - OAB:122249-RJ, 

FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - OAB:147386-SP, RAFAEL 

ANTONIO DA SILVA - OAB:SP/244223, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12208-A/MT

 Vistos.

1. Determino para que a senhora Gestora certifique nos autos o 

cumprimento integral da decisão de fls. 267.

2. Em havendo cumprimento, tendo em vista que os novos patronos do 

requerido em nada pugnaram, arquivem-se os autos.

3. No caso de descumprimento, cumpra-se com a urgência que o caso 

requer e, posteriomente, arquivem-se os autos.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 390040 Nr: 5328-97.2015.811.0002

 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: KATIA CILENE OLIVEIRA MELGAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO TADEU DO 

NASCIMENTO - OAB:4.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 Vistos.

.

1. Em que pese a revelia do requerido ante a inexistência de apresentação 

de defesa, e uma vez deferida a inversão do ônus da prova, com fulcro 

no artigo 6º, VIII, do CDC, concedo à requerida o prazo de 15 (quinze) dias 

para que aporte aos autos o contrato entabulado entre as partes de modo 

a possibilitar o julgamento do feito.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 448642 Nr: 11230-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERGINO ANGELO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a presente demanda é embasada em documento que 

representa título executivo à luz do artigo 784, V, do Código de Processo 

Civil, bem como, não foi a parte requerida citada, DEFIRO o pedido retro 

quanto à conversão em Execução de Título Extrajudicial.

 2. Alterem-se os dados constantes na capa dos autos e no sistema 

Apolo.

3. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 

829).

4. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor. Oficial de Justiça 
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penhorar de imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo 

a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida.

5. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados tantos 

bens quantos bastem para a garantia da execução (CPC, art. 830).

6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1°).

7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915).

8. Consigne-se ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o 

executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês. (CPC, art. 916).

9. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 348906 Nr: 14994-59.2014.811.0002

 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: MAYKON ALESON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angélica Anai Ângulo - 

OAB:19028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168A

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos, verifico que por duas vezes este juízo indeferiu 

o pedido de consignação das parcelas nos autos, tanto que às fls. 66/67 

foi expedido o competente alvará judicial para levantamento dos valores 

depositados até então.

2. Todavia, em total afronta às decisões já lançadas nos autos, vem o 

autor, novamente realizar novos depósitos judiciais às fls. 128, 132, 136, 

139, 143 e 147, depósitos esses que, além de indevidos, provocam 

tumulto processual e o atraso na prestação jurisdicional.

3. Diante do exposto, determino a expedição de alvará judicial para 

levantamento dos valores depositados nos autos, na conta informada às 

fls. 64, mediante comunicação pessoal ao requerente acerca dos valores 

transferidos para a conta de sua patrona.

4. Consigno que eventuais novos descumprimentos à ordem judicial 

constituirão em atos atentatórios à dignidade da justiça e serão motivos 

para aplicação das regras contidas no art. 77, IV e § 2º do Código de 

Processo Civil.

5. Após, conclusos.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378309 Nr: 25511-26.2014.811.0002

 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: JOÃO FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:12.090-A, MARCIO RIBEIRO ROCHA - OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732-A

 Vistos.

.

1. Considerando que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a 

suspensão em todo o território nacional, dos processos que versam sobre 

a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou 

qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos bancários, o 

sobrestamento do presente feito é a medida que se impõe.

2. 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.

 3. Assim, determino o arquivamento provisório do feito, até o julgamento 

do REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 250240 Nr: 9617-49.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTIMAX DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS LTDA, RICARDO SOUZA SILVA, AMADOR GONÇALVES DE 

ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, declaro PRESCRITA a pretensão do requerente e 

resolvo o mérito, nos termos do inciso II, art. 487, do Código de Processo 

Civil, por consequência, julgo EXTINTA a presente. 11. Custas pagas na 

distribuição. Sem condenação da verba honorária, à vista de insubsistir 

contenciosidade. 12. Transitada em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se os autos.13. P. I. C.14. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 251119 Nr: 10397-86.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORNOSUL LTDA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, COMERCIAL 

OLIMÁQUINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO MORAIS FILHO - 

OAB:OAB/MT 13.885, PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - 

OAB:21515/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON SAMPAIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 72006 E, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, Lafayette Garcia Novaes Sobrinho - OAB:6842

 Vistos.

1. Intime-se a devedora Comercial de Máquinas e Ferragens Oliveira 

LTDA-EPP, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for 

possível, na pessoa do próprio representante legal ora devedor, para 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena 

de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do 

CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282506 Nr: 1322-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Ciente do pedido do autor em fls. 101.

2. Pois bem. Em que pese às afirmações do autor, certo é que, enquanto 

os autos encontravam-se no Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento 

do recurso de Apelação, o autor peticionou pugnando pela desistência do 

feito, sendo que após a devolução do processo, fora juntada a referida 

peça e acolhido o pedido.

3. Ressalto que, inexistia no momento da análise do pedido de desistência 

qualquer manifestação pugnando pela desconsideração do referido 

pedido.

4. Deste modo, não há, neste momento, nada que justifique a cassação da 

sentença, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de fl. 101.

5. Considerando que houve o trânsito em julgado (fl.99-v), sem a 

interposição de recursos, concedo o prazo de 5 dias para que o autor 

cumpra o item 8 da sentença de fls. 98/98-v.

6. Após, conclusos para deliberações.

7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309010 Nr: 5000-41.2013.811.0002

 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: CARLINHO MARQUES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 37. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.38. 

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 258942 Nr: 18570-02.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAFFIR COLECTION LTDA, ROSELY MARCIA 

ZEFERINO DIAS, BARBARA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920-B, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:MT 8.920/B

 Vistos.

.

1. Inicialmente, considerando que houve o acolhimento ao pedido de 

emenda à inicial, determino a retificação dos registros e autuação do feito, 

convertendo-o para Ação de Cobrança, pelo rito comum, apondo-se a 

respectiva identificação da meta 2.

2. Na sequência, concedo às requeridas o prazo de 15 (quinze) dias, para 

que regularize a representação processual com relação à requerida 

BÁRBARA DIAS, eis que não fora juntada aos autos.

3. Após, conclusos para prolação de sentença, eis que o feito 

encontra-se maduro para tanto.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 257602 Nr: 15540-56.2010.811.0002

 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: MARIO MARCIO DA CONCEIÇÃO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bibiano Pereira Leite Neto - 

OAB:8938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090 - A, JOSÉ QUAGLIOTTI SALOME - 

OAB:OAB/SP 103587

 Vistos.

.

1. Em que pese a certidão de decurso de prazo lançada às fls. 287, vejo 

em verdade que houve equívoco deste juízo ao conceder prazo à autora 

para que se manifestasse acerca dos cálculos apresentados nos autos.

2. Desta feita, chamo o feito à ordem para determinar a intimação da 

instituição financeira, ora requerida, para que se manifeste sobre o cálculo 

de liquidação de sentença apresentado pela autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, importando seu silêncio em concordância tácita quanto ao 

cálculo.

3. Por fim, RETIFIQUEM-SE a autuação do presente feito, a fim de que 

conste as informações processuais pertinentes em 1ª instância.

4. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 5228 Nr: 12561-15.1996.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL P. DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, declaro PRESCRITA a pretensão do requerente e 

resolvo o mérito, nos termos do inciso II, art. 487, do Código de Processo 

Civil, por consequência, julgo EXTINTA a presente. 11. Custas pagas na 

distribuição. Sem condenação da verba honorária, à vista de insubsistir 

contenciosidade. 12. Transitada em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se os autos.13. P. I. C.14. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305658 Nr: 1364-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Em que pese a decisão de fls. 55 ter determinando a juntada do título 

original, consigno que esta magistrada passou a adotar um novo 

posicionamento sobre o assunto.

 2. Explico. Com a virtualização dos feitos, como é o caso do PJE – 

Processo Judicial Eletrônico tornou-se impossível a juntada de papéis aos 

autos, concluindo-se, assim, pela presunção legal de originalidade da 

cópia digitalizada e anexada aos autos virtuais.

 3. Ora, não havendo mais a possibilidade dessa exigência no processo 

virtual, não se mostra razoável adotar entendimento diferente nos autos 

físicos, como é o caso dos presentes autos, exigindo da parte a juntada 

de documento original a fim de conferir-lhe a eficácia de título extrajudicial.

 4. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias à requerente para 

que manifeste se ainda persiste o interesse na conversão da ação em 

execução.

5. Caso positivo, venham-me os autos conclusos para deliberações.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305891 Nr: 1620-10.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ARRUDA DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 Vistos.

.

1. Em consonância com o que dispõe o artigo 450 e seguintes da CNGC, 

DEFIRO o levantamento da importância depositada 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, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293330 Nr: 13289-94.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNIL ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A-MT

 Vistos.

.

1. Certifique-se a Sra. Gestora se ainda persiste valores depositados na 

conta de depósitos judiciais.

2. Caso exista, expeça-se o competente alvará judicial nos termos 

requeridos às fls. 140, eis que defiro o pedido, devendo, ser for o caso, 

ser comunicada a parte requerida acerca dos valores transferidos para a 

conta do patrono.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 272653 Nr: 14476-74.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDELINA ALBUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO OLIVEIRA LOPES - 

OAB:13518-A/MT

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido da autora requerendo o levantamento da importância 

por ela depositada nos autos.

2. Pois bem. De Início faço algumas ressalvas. O pedido da parte merece 

acolhimento. Vejo em verdade que a sentença de fls. 60/62, por equívoco 

informou a existência de depósitos efetuados nestes autos pela autora e 

na sequência, determinou o seu levantamento.

3. Ocorre, todavia, que referidos valores foram depositados nos autos de 

indenização em apenso, em cumprimento à liminar lá concedida, e, na 

sequência, o feito foi julgado improcedente revogando-se a liminar. Assim, 

volto a frizar, não há valores depositados nestes autos, mas sim no 

apenso.

4. Assim, em acolhimento ao pedido do autor, determinei naqueles autos 

(cod. 282042), nesta data, o levantamento dos valores em favor da 

instituição financeira.

5. Por fim, nada mais havendo a ser deliberado nos autos, remeta-os ao 

arquivo com as baixas necessárias.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282042 Nr: 801-10.2012.811.0002

 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: CARDELINA ALBUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO OLIVEIRA LOPES - 

OAB:13518-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT/11877-A, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 14.469-A

 Vistos.

.

1. Em que pese a certidão lançada às fls. 140vº, vejo que o requerido 

manifestou-se nos autos de busca em apreensão em apenso, motivo pelo 

qual, passo à análise do pedido de levantamento.

2. Conforme ressai dos autos, às fls. 139, encontra-se vinculado à estes 

autos a importância de R$- 16.254,86 proveniente do depósito realizado 

pela requerida, em cumprimento à liminar outrora concedida nestes autos.

3. Todavia, com a prolação da sentença de fls. 79/82, o feito foi julgado 

improcedente, revogando-se, por consequente, a liminar deferida. A 

sentença transitou em julgado após confirmação da sentença em grau de 

recurso, consoante decisão monocrática de fls. 128/130.

 4. Posto isso, a restituição do valor depositado em favor do requerido é 

medida que se impõe.

5. Assim, determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor do 

requerido na conta a ser indicada pela parte no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Por fim, nada mais havendo a ser deliberado nos autos, remeta-os ao 

arquivo com as baixas necessárias.

7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 8827 Nr: 475-12.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. MARTINS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

- FIRMA INDIVIDUAL, DORVALINO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:27323/RS, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - OAB:4624/MT

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a expedição de alvará 

judicial em seu favor.

2. Pois bem. Em detida análise aos autos, denota-se que este juízo 

incorreu em equívoco ao deferir o levantamento da importância depositada 

às fls. 177.

 3. Ocorre que, referidos valores, em verdade, foram depositados nos 

autos de Execução nº 262/1996, cód. 1285, que encontram-se no arquivo, 

após sentença de extinção.

4. Importa salientar, que tais valores foram devidamente levantados em 

favor da instituição financeira, consoante se vê do documento juntado 

pelo Departamento de Depósitos Judiciais, às fls. 222/223.

5. Assim, não havendo valores a serem levantados neste juízo, revogo a 

decisão de fls. 213, e, uma vez apresentado o cálculo de atualização do 

débito, requeira o exequente o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o exequente a manifestar 

seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1º).

7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 242510 Nr: 3703-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 

84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Vistos.

.

1. Expeça-se Alvará Judicial na forma requerida às fls. 118.

2. No mais, cumpra-se o item 3 da decisão de fls. 114.

3. Às providências.
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