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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0710707-73.2018.8.11.0001

REQUERENTE (S):

I MIRANDA OLIVEIRA-ME

ADVOGADO (A):

CAIO CALISTRO FERNANDES - OAB/MT 14.880

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição dos Valores de Taxa e Custa Judicial 

proposto por I MIRANDA OLIVEIRA-ME em relação a Guia nº 54705 no 

valor de R$ 506,04 (quinhentos e seis reais e quatro centavos) sob o 

fundamento de valor pago indevidamente.

Relata ter ingressado com ação para a Vara Especializada da Fazenda 

Pública a qual foi distribuída para a 2ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Cuiabá, contudo, os autos foram remetidos ao Juizado Especial 

da Fazenda Pública por declaração de incompetência absoluta do Juízo.

 Relatados. DECIDO.

 Em que pese às alegações da parte, verifica-se que o pleito não se trata 

de hipótese abrangida pela Instrução Normativa SCA nº 02/2011 uma vez 

que o direito a restituição não se enquadra no conceito de valor recolhido 

indevidamente, em duplicidade ou a maior.

 Destarte, a não observância da parte ao ajuizar a ação quanto às normas 

legais de competência para distribuição da ação não se trata de 

recolhimento indevido, visto que sobre a ação distribuída para a Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá o requerente possuía, de 

fato, a obrigação de recolher o valor.

 Indevido seria se houvesse o recolhimento sobre a ação proposta no 

juizado especial, sobre a qual não se possui a obrigação, nos termos da 

Lei Federal nº 12.153/2009.

 Posto isto, INDEFIRO o pedido para restituição do valor referente a Guia nº 

54705.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 27 de abril de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza De Direito Diretora Do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 197/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 30 (trinta) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Judiciário Eduardo José Graça da 

Costa, da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de 

C u i a b á ,  c o n f o r m e  c o n s t a  d o  e x p e d i e n t e  C I A  n º . 

0710628-94.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA FILHO, 

matrícula nº. 32799, Analista Judiciário, lotado (a) na secretaria da Vara 

Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, para exercer, 

a função de confiança de Gestor Judiciário, no período de 02/05/2018 a 

31/05/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 27 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 198/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0039039-94.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - REVOGAR a Portaria n.º 0200/2015-GRHFC, de 06/04/2015 que 

designou o (a) servidor (a) MARIA APARECIDA RIBEIRO, matrícula nº. 

6850, Técnico Judiciário, para exercer em comissão, o cargo de Assessor 

Técnico Jurídico, no Gabinete do Juiz de Direito - 2ª Vara Criminal - 

Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - DESIGNAR o(a) servidor(a) MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

matrícula nº. 6850, Técnico Judiciário, portador(a) do RG nº. 211868 

SSP/MT e CPF nº. 203.879.542-87, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor Técnico Jurídico, no Gabinete do Juiz da 7ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá - Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, com efeitos a partir 

da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 27 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 199/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0038595-61.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) EIDY VANIA ASSIS, matrícula nº. 

22032, nomeado (a) pela Portaria n.º 0201/2015-GRHFC, de 09/04/2015, 

para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I, no 

Gabinete do Juiz de Direito - 2ª Vara Criminal - Comarca da Capital - SDCR, 

com efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) EIDY VANIA ASSIS, matrícula nº. 

22032, portador(a) do RG nº. 15282660 SSP/MT e CPF nº. 

002.611.521-22, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete I, no Gabinete do Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá 

- Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, com efeitos a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

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

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

Cuiabá, 27 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 200/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0039427-94.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) SULLENI FIGUEIREDO DE GODOY 

CAMPOS, matrícula nº. 31872, nomeado (a) pela Portaria n.º 

0330/2016-GRHFC, de 22/06/2016, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete II, no Gabinete do Juiz de Direito - 2ª Vara Criminal - 

Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) SULLENI FIGUEIREDO DE GODOY 

CAMPOS, matrícula nº. 31872, portador(a) do RG nº. 17255066 SSP/MT e 

CPF nº. 014.369.781-14, para exercer em comissão, o cargo de Assessor 

de Gabinete II, no Gabinete do Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá - Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, com efeitos a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 27 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº 195/2018-GRHFC (2ª Alteração) - Alterar a ESCALA de 

Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo Cuiabá, bem 
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como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Maio de 2018, 

estabelecida pela Portaria nº. 166/2018-GRHFC de 16/04/2018, no dia 

31/05/2018, da área cível e nos períodos de 12 a 18/05/2018, 19 a 

25/05/2018, 26 a 30/05/2018 e no dia 31/05/2018, da área criminal, da 

seguinte forma:

* A Portaria nº 195/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782664 Nr: 36318-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA OURO PRETO LTDA, FRANCUILDO DA 

SILVA SOUTO, ALANA RIBEIRO SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - OAB:19588/O, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:4.754

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

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

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

1.532,22 (um mil e quinhentos e trinta e dois reias e vinte e dois centavos), 

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

forma separada, sendo 766,11 (setecentos e sessenta e seis reais e 

onze centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 766,11 

(setecentos e sessenta e seis reais e onze centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084243 Nr: 3517-48.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEULLA DANILLA CAMPOS LIMA

 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 PIMHEIRO 

NETO - OAB:157.407

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

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

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

1.297,26 (um mil e duzentos e noventa e sete reais e vinte e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$648,63(seiscentos e quarenta e 

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

custas e R$648,63(seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e três 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875429 Nr: 13722-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEMILSON DALBEM DA COSTA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878875 Nr: 16059-69.2014.811.0041

 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: AGUINALDO AMANCIO DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP, RODRIGO NUNES - OAB:144.766/OAB-SP

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

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

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

1.521,42 (um mil e quinhentos e vinte e um reais e quarenta e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$760,71(setecentos e sessenta 

reais e setenta e um centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

760,71(setecentos e sessenta reais e setenta e um centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055242 Nr: 48875-70.2015.811.0041

 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: JULIANA CRISTINA GUEDES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP, RODRIGO NUNES - OAB:19341/A

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

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

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

1.358,72 (um mil e trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$679,36(seiscentos e setenta e 

nove reais e trinta e seis centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 679,36(seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), 
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para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 985400 Nr: 16492-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA, LUIZ ALBERTO 

MARIANO DE SOUSA, JOSÉ LEÃO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, André Luiz Cardozo Santos - 

OAB:7322-A

 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$ 

730,74 (setecentos e trinta reais e setenta 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$ 317,31(trezentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1113912 Nr: 16303-27.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIMARQUES ALMEIDA GOMES

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

555,89 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove 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$ 142,46(cento e 

quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120973 Nr: 19219-34.2016.811.0041

 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: VALDEMIR SOARES RODRIGUES DE LIMA

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

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

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

555,89 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove 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$ 142,46(cento e 

quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1103309 Nr: 11831-80.2016.811.0041

 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: ALINE DA ROCHA DIAS SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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$ 

556,80 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta 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$ 143,37(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058075 Nr: 50090-81.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO LUCIO DE OLIVEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

565,13 (quinhentos e sessenta e cinco reais e treze 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$ 151,70(cento e 

cinquenta e um reais e setenta 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 
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Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133815 Nr: 24541-35.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLDFL, SIMONE APARECIDA DE FREITAS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

553,84 (quinhentos e cinquenta e três 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$ 140,41(cento e 

quarenta 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1169964 Nr: 40159-20.2016.811.0041

 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: AMILTON PORTO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

552,41 (quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um 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$ 138,98(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738587 Nr: 35166-07.2011.811.0041

 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: MARIA DA GLORIA COSTA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT 7670

 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$ 

735,08 (setecentos e trinta e cinco reais e oito 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$ 321,65(trezentos e 

vinte e um reais e sessenta e cinco centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1152294 Nr: 32681-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA GARCÊS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

552,95 (quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco 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$ 139,52(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167709 Nr: 39114-78.2016.811.0041

 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: SIMONE MORAES DA SILVA FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

552,41 (quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um 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$ 138,98(cento e 

trinta e oito reais e noventa centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072842 Nr: 56574-15.2015.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ANDERSON DE ASSIS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

562,32 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e dois 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$ 148,89(cento e 

quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140217 Nr: 27472-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR LEITE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI. - OAB:5.736/O, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7.659/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$ 

779,55 (setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco 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$ 

366,12(trezentos e sessenta e seis reais e doze 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.: 63899 Nr: 10320-09.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO SÉRGIO TENUTA, LUBIA DANTAS TENUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO AUGUSTO DE CAMPOS PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, ISIS MARIMON - OAB:3434-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3.844/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$ 

443,29 (quatrocentos e querenta e três reais e vinte 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.: 76114 Nr: 4146-57.1995.811.0041

 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: CONSTRUTORA TAIAMÃ LTDA, NÉRCINO LÁZARO 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/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$ 

232,05 (duzentos e trinta e dois reais e cinco centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13654 Nr: 972-69.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENCOL S/A ENGENHARIA COM. E INDUSTRIA - MASSA 

FALIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO SCHIMIDT TRAVAINA, LUIZ 

GONZAGA TRAVAINA, ALZIRA SCHIMIDT TRAVAINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLVANIR ANDRADE DE 

CARVALHO - OAB:2045/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Aurelio Antunes da 

Fonseca - OAB:18887, VALDIR SCHERER - OAB:OAB/MT 3.720/O

 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$ 

477,20 (quatrocentos e setenta e sete reais e vinte 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.: 73791 Nr: 11967-87.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, MURILLO ESPINOLA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS 

VALE DO PARAÍSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DIAS DE CAMPOS - 

OAB:2850-A/SP

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

devidamente INTIMADA à parte executado VALPAR COMERCIAL DE 

COMBUSTÍVEIS VALE DO PARAISO LTDA, para que efetue, no prazo de 5 

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

191,71 (cento e noventa e um reais e setenta 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 
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do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8304 Nr: 5436-05.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, EVERLI 

RICARDO DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 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$ 

537,71 (quinhentos e trinta e sete reais e setenta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69483 Nr: 3278-79.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, JOÃO ROBERTO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, ANIBAL 

MARQUES DE OLIVEIRA

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

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT7666-O

 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$ 

224,46 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45147 Nr: 11520-51.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO DOS TUBOS E CONEXÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA B. LIRA 

MONTEIRO - OAB:6.875/MT, Willma Giselle Santos de Lima - 

OAB:2.991/MT

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

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

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

224,59 (duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta 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.: 239873 Nr: 1701-32.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO MOREIRA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 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$ 

203,16 (duzentos e três 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13614 Nr: 3320-26.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METRO 3 COSNTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SOARES MONTEIRO 

- OAB:62830/SP, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249/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$ 

677,84 (seiscentos e setenta e sete reais e oitenta 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.: 16961 Nr: 1476-36.2001.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FABER VIEGAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA DE SOUSA VIEGAS - 

OAB:5255/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 requerido, para que efetue, no prazo de 5 

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

215,19 (duzentos e quinze reais e dezenove 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.: 63736 Nr: 12231-90.1999.811.0041

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 9 de 492



TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL AFIRMATIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT, RUBIA DE SOUSA VIEGAS - OAB:5255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

229,45 (duzentos e vinte e nove reais e quarenta 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.: 155148 Nr: 1807-62.1994.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS IVAN PEREZZA E ESTER MARANHA 

C. PERAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO, LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - PROC. 

DO ESTADO - OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/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$ 

300,81 (trezentos reais e oitenta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183299 Nr: 2172-34.1985.811.0041

 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: ESPÓLIO DE RODRIGO DE LARA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HISSAO OHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARQUES ARAÚJO - 

OAB:3049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 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$ 

502,94 (quinhentos e dois reais e noventa 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.: 145712 Nr: 10761-87.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA CESAR FRANÇA, CLEIDI ROSANGELA 

HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GENERAL MOTORS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, LUIZ FERREIRA VERGILIO - OAB:4614/MT, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, THAISA AZEVEDO - OAB:8747-MT

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

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

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

193,01 (cento e noventa e três reais e um centavo), 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.: 5771 Nr: 5641-97.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/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$ 

580,12 (quinhentos e oitenta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5412 Nr: 11163-08.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CÉZAR FERRAZ MUZZI, MARIA CONCEIÇÃO 

CAMPOS MUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR TEREZINHA TEIXEIRA, MAURO 

TEIXEIRA, HÉLIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA - 

OAB:7671, HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA - OAB:7671/0

 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$ 

291,98 (duzentos e noventa e um reais e noventa 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312283 Nr: 18473-84.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIR DA CRUZ DE BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BEATRIZ GAHYVA DE 

AQUINO - OAB:14508/MT, DULCE HELENA GAHYVA - OAB:7.699/MT, 

LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4.639, THYERRS 

HENRIQUE GAHYVA BEZERRA - OAB:10.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6.711/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, NELSON 
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JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 Certifico que foi deferido o pedido de desarquivamento dos autos pelo 

prazo de 05 (cinco) dias solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764669 Nr: 17324-77.2012.811.0041

 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: GERALDO SILVA DE SOUZA

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880650 Nr: 17181-20.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EALDA, JOCINEIA ASSUNÇÃO LEITE

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866877 Nr: 7081-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEDEMAR SILVA DA VITÓRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICLO CAIRU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN DE JESUS SILVA - 

OAB:2518/RO

 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$ 

643,91 (seiscentos e quarenta e três reais e noventa e um 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$ 

230,48(duzentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1114308 Nr: 16421-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1129374 Nr: 22745-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SANTOS ROCHA JUNIOR

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

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

OAB:18.713/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 947054 Nr: 58594-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO BOMDESPACHO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16.290/MT

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119335 Nr: 18438-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA PICKLER

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167317 Nr: 38939-84.2016.811.0041

 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: ALBERTO FERREIRA FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1135537 Nr: 25314-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA CONCEIÇÃO SANTANA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153617 Nr: 33291-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RODRIGUES NUNES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1131094 Nr: 23436-23.2016.811.0041

 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: WILLIAN SANTOS RODRIGUES SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081140 Nr: 2079-84.2016.811.0041

 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: ROSEANE ADELAIDE DE ASSIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/12009, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - 

OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

271,79 (duzentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos), a que 

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

separada, sendo R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 65,07(sessenta e 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1169476 Nr: 39935-82.2016.811.0041

 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: DEILTON MIRANDA SAMPAIO

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050446 Nr: 46627-34.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON PEDRO DE SOUZA NETO

 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 DA SILVA - 

OAB:8184-A

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119369 Nr: 18469-32.2016.811.0041

 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 SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67657 Nr: 9362-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO, WILSON DE 

ARRUDA PINTO, BOLANGER JOSÉ DE ALMEIDA, JOÃO BATISTA DE 

PINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/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$ 

287,07 (duzentos e oitenta e sete reais e sete 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.: 78279 Nr: 2822-61.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE IDIOMAS DE CUIABÁ LTDA, 

GERALDO DA CUNHA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798, KATIUCE RODRIGUES BOTELHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1.761/RO, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, JOÃO DE CAMPOS CORRÊA - OAB:3688-A, RAFAEL DE 

OLIVEIRA COTRIM DIAS - OAB:6520

 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$ 

184,75 (cento e oitenta e quatro reais e setenta 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.: 12202 Nr: 6614-37.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA CASA PRÓPRIA LTDA, IMOBILIÁRIA CASA 

PRÓPRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ARAUJO FREIRE 

FILHO - OAB:3477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VIDAL - OAB:0266/MT, 

OCTÁZIA DE OLIVEIRA VIDAL - OAB:341/MT, RICARDO VIDAL - 

OAB:2.679/MT

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

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

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

253,41 (duzentos e cinquenta e três reais e quarenta 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.: 892520 Nr: 24926-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA SANTINHA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA- CURADOR- - OAB:11.665/MT

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754278 Nr: 6248-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15978 Nr: 1926-81.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE IDIOMAS DE CUIABÁ LTDA, GERALDO DA 

CUNHA MACEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

JOAO DE CAMPOS CORREA - OAB:3668-A/MT, NILTON LUIZ FERREIRA 

DA SILVA - OAB:4.811/MT, RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - 

OAB:6520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katiuce Rodrigues Botelho - 

OAB:7.272/MT, 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 embargado, para que efetue, no prazo de 

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

275,99 (duzentos e setenta e cinco reais e noventa 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407817 Nr: 39081-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E 

COMPONENTES LTDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO NETO - OAB:16.368/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/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$ 

848,40 (oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$394,70 (trezentos e noventa e quatro reais e setenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$424,20(quatrocentos 

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

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

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

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167313 Nr: 38935-47.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYSLA BRUNA PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120563 Nr: 19047-92.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROCHA DO NASCIMENTO

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

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

OAB:17.676/MT

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

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

OAB:8.814-A/MT

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797280 Nr: 3653-50.2013.811.0041

 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: WANDERLEY PAULO DOS SANTOS

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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$ 

550,34 (quinhentos e cinquenta reais e trinta 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$ 136,91(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892902 Nr: 25158-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

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

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

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915740 Nr: 40642-21.2014.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA MACEDO CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - 

OAB:17.251/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$ 

559,77 (quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), a 

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

forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 146,34(cento e 

quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845025 Nr: 48787-03.2013.811.0041

 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: MOISÉS ROMÃO DOS REIS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943005 Nr: 56328-53.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, MAPFRE 

AFFINITY SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 16.214

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956272 Nr: 3211-16.2015.811.0041

 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: LOURIVAL DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024730 Nr: 34165-45.2015.811.0041

 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: BIANCA DE ARRUDA TAPAJOZ

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, SHARLENE CAMILA QUEIROZ DE OLIVEIRA - 

OAB:10596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925327 Nr: 46696-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMARIO SANTANA DE OLIVEIRA

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1141554 Nr: 28109-59.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE DEUS PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983321 Nr: 15537-08.2015.811.0041

 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: SEBASTIAO MENDONÇA

 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: RENATO CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143258 Nr: 28788-59.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICE VIEIRA DA SILVA FERNANDES

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865102 Nr: 5677-17.2014.811.0041

 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: RODOVIÁRIO PINHEIRO LTDA EPP, ANTÔNIO PINHEIRO 

DE MORAES, LRCP, ELISAMA COSTA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA ME, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que foi deferido o pedido de dilação do prazo solicitado pela 

parte BRADESCOAUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A, conforme 

despacho de fls. 801.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1115852 Nr: 16952-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IVANILDO BEZERRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

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

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

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

518,95(quinhentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 142,10(cento e 

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

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

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

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

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 
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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.: 80729 Nr: 1585-36.1990.811.0041

 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 - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Chamine Sayech

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADDAD & IRMÃOS LTDA, JAÚ S/A 

CONTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO 

BRESCOVICI - OAB:3801/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$ 

117,68 (cento e dezessete reais e sessenta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79385 Nr: 324-94.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAPORÉ IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, ALESSANDRO MAYER DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 7.057-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT

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

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

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

182,46 (cento e oitenta e dois reais e quarenta 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68647 Nr: 2109-86.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNICARD BANCO MULTIPLO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO FREITAS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:22.225/MG, Rodrigo da Silva Faleco - 

OAB:261.162oab/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806/MT

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

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

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

258,69 (duzentos e cinquenta 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.: 50595 Nr: 10433-60.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adnair Demétrio Pereira da Silva, Ana Virginia de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAV GUSTAV SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA BENEDITA DE JESUS - 

OAB:2.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:14.370, WILMARA APARECIDA SANTOS DIAS - OAB:4.710/MT

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

devidamente INTIMADA à parte embargantes, para que efetue, no prazo 

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

235,17 (duzentos e trinta e cinco reais e dezessete 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.: 102963 Nr: 16088-42.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMARGO E BRITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TET CONFECÇÕES LTDA, LLT INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO FECCHIO 

DOS SANTOS - OAB:29586, JULIANA CRISTINA LAGO - OAB:32445/PR, 

OMAR SIMÃO CHUEIRI - OAB:2686, PAULO SÉRGIO MARIN - 

OAB:54236, SILIOMAR GUELFI TORRES - OAB:46.153

 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$ 

1.315,66 (um mil e trezentos e quinze reais e sessenta e seis centavos), a 

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

forma separada, sendo R$628,33 (seiscentos e vinte e oito reais e trinta e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$657,83(seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), 

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

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24437 Nr: 9808-26.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENÉAS FERDINANDO FRANCISCO BELLO 

JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN KARDEC SANTOS - 

OAB:2469/MT, JULIO CESAR FANAIA BELLO - OAB:6522/MS, 
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LENAMARA ROCHA MONTEIRO - OAB:6246, OTONI CESAR COELHO 

DE SOUSA - OAB:5400/MS

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

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

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

181,42 (cento e oitenta e um reais e quarenta 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66819 Nr: 7113-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEPH JAOUDATH HARAOUI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT, LEONARDO ALBERTO PRADO FEUSER - OAB:7.792/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, ficam 

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 245,66 (duzentos e quarenta e cinco reais e 

sessenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 122,83 (cento 

e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), para recolhimento da guia 

de custas. E para a parte requerida o valor de R$ 122,83 (cento e vinte e 

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

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas, deverá acessar 

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

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

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

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar um 

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730556 Nr: 26621-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO CARDOSO, DOMINGOS MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE CAMPOS SARAH, DAVID 

RODRIGUES DELGADO, RAIMUNDO DE LIRA MOURÃO, DAVID MARTINS 

LOURENÇO, ABEL RODRIGUES DELGADO, MILSON ALVES RODRIGUES, 

DURIAN DA CUNHA, AFONSO BESSA RODRIGUES, ALLEN DAVID 

FERREIRA DOBAY, ANDREIA CRISTINA DELGADO, CLEUZA DELGADO 

SILVA, DAVI ERIK DELGADO, DENIVALDO ALVES DA FONSECA, 

EDILSON SANTOS SILVA, OTÁVIO RODRIGUES DELGADO, ELIO 

RODRIGUES DELGADO, ENEDINO LUIZ DOS SANTOS, EZIO LUCIO 

OLIVEIRA, FELIPE DUBAY, GERSON DELGADO, JOEL RODRIGUES 

DELGADO, JOSE DE PAULA DA SILVA, LAZARO LUIZ DA CUNHA, LUIZA 

PINHEIRO DA COSTA, JOSE INALDO DOS SANTOS, NELSON DELGADO, 

MANOEL OTÁVIO, MARIA IZAILDA DELGADO, MIGUEL FERREIRA DE 

SOUZA, MOISES RODRIGUES SAMPAIO, SIDINEY DELGADO, TITO 

RODRIGUES DELGADO, VERA DELGADO ALENCAR, XISTO ALVES DA 

GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO - 

OAB:6920-MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:1006/MT, JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - OAB:4.478/MT, 

MANOEL SILVA - OAB:16744

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

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

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

1.084,65 (um mil e oitenta e quatro reais e sessenta 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.: 321921 Nr: 23516-02.2007.811.0041

 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: MARIETA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM GONÇALVES 

BARBOSA - OAB:11795

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

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

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

1.562,54 (um mil e quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$766,52 (setecentos e sessenta e 

seis reais e cinquenta e dois centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$796,02(setecentos e noventa e seis reais e dois centavos), 

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

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

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d 

Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886295 Nr: 20735-60.2014.811.0041

 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: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO S/A

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

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14.630, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, PEDRO 

MUXFELDT PAIM BENET - OAB:114606/RJ, Ricardo Magalhães Pinto - 

OAB:SP 284.885

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042406 Nr: 42699-75.2015.811.0041
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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: ANA REGINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071531 Nr: 56055-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRTE ABRÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7.359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B-MT

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464415 Nr: 32351-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE ARRUDA E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, JOÃO CELESTINO BATISTA NETO - 

OAB:11367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934106 Nr: 51467-24.2014.811.0041

 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: MARIA LUCIA PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS 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, RODRIGO NUNES - OAB:19341/A

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904326 Nr: 33081-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DE DEUS SOUZA CAMPOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 991998 Nr: 19450-95.2015.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: PEDRO ALVES LEITE

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - 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$ 

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835838 Nr: 40908-42.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI GROSS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060022 Nr: 51084-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCENEIA PIO PENIDO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279, JULIANA BARROS BERTHOLDO DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 20536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385727 Nr: 21539-04.2009.811.0041

 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: NOEMI PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - 

OAB:11327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/RJ

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

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

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

2.647,00 (dois mil e seiscentos e quarenta e sete reais), a que foi 

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

separada, sendo R$1.296,25 (um mil e duzentos e noventa e seis reais e 

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

R$1.323,50(um mil e trezentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), 

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

correspondente a R$ 27,25 (vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) 

que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco 

d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. 

Fica cientificado de que para emissão de guias de custas e taxa, deverá 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911446 Nr: 37804-08.2014.811.0041

 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: MANOEL CONSTANTINO DE ALMEIDA

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

543,56 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis 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$ 130,13(cento e 

trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

Varas Cíveis
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1ª Vara Cível

Certidão

Código 372244, numeração única 8973-23.2009.811.0041, advogados a 

serem intimados: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES, LUCIANA MARTINHA 

HARDMAN DA SILVA, SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA 

BANDEIRA BASTOS, FABIO SOUZA PONCE, REALINO DA ROCHA 

BASTOS, KARLOS LOCK, GEORGE MILLER FILHO, ALEXANDER 

CAPRIATA, RONIMÁRCIO NAVES, KILZA GIUSTI GALESKI, WALDIR 

ROQUE PIAZZI DA SILVA, ELISANDRO NUNES BUENO. Certidão Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes, credores e interessados, 

por meio de seus causídicos, da decisão a seguir colacionada: "Falência 

de Laboratório São Thomé Ltda. e Outros. Através de petição nesta data 

protocolada, a falida informa que teria ocorrido invasão e furto de bens no 

imóvel onde funcionava a sede do laboratório São Thomé, pedindo 

providências, dentre elas que um de seus sócios venha a ser nomeado 

depositário do referido bem, eis que teria condições de protegê-lo. O fato 

trazido a juízo é relevante e merece pronta interveniência. De outro lado, a 

constatação da inexistência de numerários para, por exemplo, custear a 

contratação de segurança privada e, assim, tentar evitar outros 

infortúnios, convence quanto ao pedido de nomear-se um dos sócios da 

falida como depositário do bem em comento, para resguardá-lo, até ulterior 

deliberação. Pelo exposto, com suporte no art. 108, §1°, parte final da LRF, 

ao deferir o pedido de fls. 3.646/3.649, nomeio o Sr. José Eurípedes Leão 

como fiel depositário do imóvel localizado na Rua Oriente Tenuta, n. 52, 

Consil, nesta capital, bem assim dos bens móveis porventura lá existentes, 

cuja pessoa haverá de ser intimada pelo meio mais rápido possível para 

firmar o correspondente termo de compromisso. Diante dos termos da 

presente decisão, o administrador judicial fica desobrigado quanto à 

guarda e conservação do bem imóvel e dos bens móveis ali existentes, 

sem prejuízo da apuração dos fatos que desaguaram na modificação do 

depósito. Oficie-se à Delegacia de Polícia que lavrou o Boletim de 

Ocorrência de fl. 3.650, requisitando informações sobre o Inquérito Policial, 

em especial quanto à constatação da autoria delitiva. Intime-se o 

administrador judicial, também pelo meio mais rápido possível, a fim de 

tomar ciência da presente e imediatamente se dirigir ao imóvel para 

verificação do mesmo, peticionando nos autos em seguida. Cumpridas as 

diligências supra, com a necessária urgência, voltem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito" Cuiabá, 27 de abril de 2018. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1251055 Nr: 21496-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO TIEMANN, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

ELY GOUVÊA F. JUNQUEIRA - OAB:6.638-MT, RAFAEL CISNEIRO 

RODRIGUES - OAB:19.032/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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 820610 Nr: 26841-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOENES SOBRINHO DE JESUS, SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

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

OAB:9229/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 890251 Nr: 23369-29.2014.811.0041

 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: VITOR RODOLFO DA SILVA ALBUQUERQUE, DECIO 

JOSE TESSARO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 739510 Nr: 36164-72.2011.811.0041

 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: ELCIO RODRIGUES SOARES, DECIO JOSE TESSARO, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

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

OAB:3.162/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MIRIAM DA COSTA LIMA MENESES - OAB:5.763-B/MT

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

SILVA - OAB:6.565-MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT, 

PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, PEDRO HENRIQUE 

FERREIRA MARQUES - OAB:19486/MT, TASSIO VINICIUS GOMES DE 

AZEVEDO - OAB:13948-MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 461297 Nr: 30285-21.2010.811.0041

 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: TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES, ALAIN 

ROBSON BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT

 Visto.

I - Intime-se a habilitante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, trazer aos 

autos documentos que comprove, de forma detalhada a efetiva emissão 

de todos os bilhetes aéreos que pretende receber, assim como a via 

original do contrato no qual o de cujus assinou como fiador.

II – Com a manifestação da habilitante, intime-se a inventariante judicial 
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para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

IV – Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1152753 Nr: 32975-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

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

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - OAB:15.596/MT

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

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

OAB:11990/OAB-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 

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 as alegações da recuperanda (fls. 93/94) e do 

administrador judicial (fls. 103/108).

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1097981 Nr: 9680-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS 

LTDA, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688, ERIKA DONIN DUTRA - OAB:96.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222 MT

 Visto.

Em atendimento ao parecer ministerial de fls. 88/91, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 dias úteis, junte aos autos o cálculo 

atualizado do crédito, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei de Regência.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1117235 Nr: 17577-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A, CHRISTIANO CÉSAR DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR, CHRISTIANO CESAR DA SILVA - OAB:OAB/MT 14.688, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 973637 Nr: 11050-92.2015.811.0041

 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: EDSON NUNES DA COSTA, DECIO JOSE TESSARO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:3.162/MT, LEANDRO RIPOLI BIANCHI - OAB:12856/MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SILVA - OAB:6.565-MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT, JOAO 

VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, PAULO INACIO DIAS 

LESSA - OAB:13.887/MT, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/MT, TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - 

OAB:13948-MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1026223 Nr: 34888-64.2015.811.0041

 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: PEDRO PEREIRA DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMA SANTOS MORAIS - 

OAB:13738-B/MT, JOÂO JENEZERLAU DOS SANTOS - 

OAB:3.613-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SILVA - OAB:6.565-MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT, 

PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, PEDRO HENRIQUE 

FERREIRA MARQUES - OAB:19486/MT, TASSIO VINICIUS GOMES DE 

AZEVEDO - OAB:13948-MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1153053 Nr: 33099-93.2016.811.0041

 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: TREVISAN & TREVISAN LTDA, DARCI TREVISAN, 

TREVISAN EMBALAGENS LTDA - EPP, SILVANA DE FATIMA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - NPJ - 

OAB:7216/MT

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

 Visto.

Defiro o pedido retro, e concedo o prazo de 15 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 17.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1291594 Nr: 5437-86.2018.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, 

RECH ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NAVES DIAS - 

OAB:14.847/MT, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14847

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

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta por FRUTIVINI COMÉRCIO DE 

FRUTAS E VERDURAS LTDA, por dependência aos autos de FALÊNCIA do 

SUPERMERCADO MODELO LTDA. (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 – 

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

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1239270 Nr: 17881-88.2017.811.0041

 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: OVARTH AUGUSTO GOMES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA CHRISTINA LIBORIO 

BARROSO - OAB:5092/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

OVARTH AUGUSTO GOMES ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 

1146110), com sua consequente inclusão do valor de R$ 8.240,06, no 

quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fls. 07/20).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela retificação do 

crédito do habilitante, para que passe a constar a importância de R$ 

8.240,06 (fls. 23/24 e 27/28).

Parecer do Ministério Público (fls. 31/32).

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$ 8.240,06, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000910-35.2015.5.23.0002.

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 

OVARTH AUGUSTO GOMES, no quadro de credores da recuperanda, 

classificado como trabalhista, para que passe a constar o valor de R$ 

8.240,06.

 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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126864 Nr: 21665-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A., BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA DROGA CHICK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - 

OAB:10280/MT

 Visto.

Defiro o pedido retro, e concedo o prazo de 30 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 91.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 820822 Nr: 27041-79.2013.811.0041

 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: CAFÉ TRES CORAÇÕES S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - 

OAB:15228-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão de 

diversas decisões proferidas nos autos, 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, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126878 Nr: 21675-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A, LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Visto.

Considerando que os embargos de declaração opostos pela parte autora 

às fls. 53/61, visam obter efeitos infringentes, intime-se o administrador 

judicial, para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126878 Nr: 21675-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A, LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1185526 Nr: 45718-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CATERPILLAR S/A, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - 

OAB:124436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

Ante a manifestação da recuperanda (fls. 215/223), renove-se vista ao 

administrador judicial, para que, no prazo de 05 dias úteis, apresente 

resposta.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258813 Nr: 23961-68.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS RAMOS DA SILVA, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA DOS TAVARES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO - 

OAB:OAB/MT 16.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Visto.

MESSIAS RAMOS DA SILVA promove a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO junto a RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE MECÂNICA TAVARES LTDA 

ME E OUTRAS (Processo nº 17723-04.2015.811.0041– Código 988084), 

todos devidamente qualificados nos autos.

 Conforme decisão de fl. 10, foi determinada a emenda da petição inicial.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

 Compulsando os autos e o Sistema Apolo, verifico que a intimação da 

parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de fl. 10, foi 

efetivada via DJE nº 10152, publicado em 06/12/2017.

Como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido regularmente 

intimada para promover a emenda da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação.

 Desse modo, ante a inércia da requerente, que deixou de atender a 

determinação judicial no sentido de apresentar o cálculo atualizado do 

crédito, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, com 

fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso I, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1204110 Nr: 6011-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VICENTE DUARTE, DUX ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AVANÇO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, EDGARD GOMES DE CARVALHO - OAB:10143, JEFERSON 

LEANDRO FULONI CARVALHO - OAB:17081/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - 

OAB:16.289-A

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua 

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes aos advogados (EDGARD GOMES DE CARVALHO E JEFERSON 

LEANDRO FULONI CARVALHO para atuar junto ao presente feito, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126878 Nr: 21675-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A, LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Visto.

Ante a manifestação do administrador judicial, intimem-se as falidas para 

que manifestem, no prazo de 10 dias úteis.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1163849 Nr: 37467-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE AMORIM, 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, MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - 

OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.
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Em atendimento a manifestação do administrador (57/60), e ao parecer 

ministerial (fls. 61/63), intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 

dias úteis, junte aos autos o cálculo atualizado do crédito, nos termos do 

art. 9º, inciso II, da Lei de Regência.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 786112 Nr: 39997-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA TEREZINHA RINALDI, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILDA SUELY GOMES ALVES 

- OAB:4041-B, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ALMEIDA DE SOUZA 

- OAB:9.246/MT

 Visto.

O administrador judicial manifesta pela intimação da parte autora para que 

junte aos autos os documentos discriminados à fl. 39.

Assim, determino a intimação do habilitante para que, no prazo de 15 dias 

úteis, apresente os referidos documentos.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 907317 Nr: 35118-43.2014.811.0041

 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: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

SILVA PRATES LTDA EPP, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, BOM DIA 

COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LAURA PEREIRA - 

OAB:6999, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, 

ARNO JUNG - OAB:19.585/PR

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 372244 Nr: 8973-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE LABORATÓRIO SÃO THOME LTDA, 

LABORATÓRIO GENOMA INVIRUS LTDA, INSTITUTO DE VIROLOGIA E 

APOIO LTDA, RONIMÁRCIO NAVES, CENTRO DE GENETICA SÃO TOMÉ 

LTDA, FERREIRA MELO LEÃO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, FABIO SOUZA PONCE - OAB:, FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT, KARLOS 

LOCK - OAB:16828/MT, LUCIANA MARTINHA HARDMAN DA SILVA - 

OAB:13270 - MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT, 

REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5.713/MT, REALINO DA ROCHA 

BASTOS - OAB:OAB/MT 5713, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, 

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10.525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Falência de Laboratório São Thomé Ltda. e Outros.

Através de petição nesta data protocolada, a falida informa que teria 

ocorrido invasão e furto de bens no imóvel onde funcionava a sede do 

laboratório São Thomé, pedindo providências, dentre elas que um de seus 

sócios venha a ser nomeado depositário do referido bem, eis que teria 

condições de protegê-lo.

 O fato trazido a juízo é relevante e merece pronta interveniência. De outro 

lado, a constatação da inexistência de numerários para, por exemplo, 

custear a contratação de segurança privada e, assim, tentar evitar outros 

infortúnios, convence quanto ao pedido de nomear-se um dos sócios da 

falida como depositário do bem em comento, para resguardá-lo, até ulterior 

deliberação.

Pelo exposto, com suporte no art. 108, §1°, parte final da LRF, ao deferir o 

pedido de fls. 3.646/3.649, nomeio o Sr. José Eurípedes Leão como fiel 

depositário do imóvel localizado na Rua Oriente Tenuta, n. 52, Consil, nesta 

capital, bem assim dos bens móveis porventura lá existentes, cuja pessoa 

haverá de ser intimada pelo meio mais rápido possível para firmar o 

correspondente termo de compromisso.

Diante dos termos da presente decisão, o administrador judicial fica 

desobrigado quanto à guarda e conservação do bem imóvel e dos bens 

móveis ali existentes, sem prejuízo da apuração dos fatos que 

desaguaram na modificação do depósito.

Oficie-se à Delegacia de Polícia que lavrou o Boletim de Ocorrência de fl. 

3.650, requisitando informações sobre o Inquérito Policial, em especial 

quanto à constatação da autoria delitiva.

 Intime-se o administrador judicial, também pelo meio mais rápido possível, 

a fim de tomar ciência da presente e imediatamente se dirigir ao imóvel 

para verificação do mesmo, peticionando nos autos em seguida.

Cumpridas as diligências supra, com a necessária urgência, voltem os 

autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de abril de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1281100 Nr: 2158-92.2018.811.0041

 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: EDER JUNIOR VALADARES RIBEIRO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER DA SILVA GOMES - 

OAB:24022/O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1268872 Nr: 27296-95.2017.811.0041

 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: JEFEERSON NUNES FLORES, CARLA HELENA GRINGS 

& CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLATO & STELLATO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, JEFFERSON NUNES FLORES - OAB:17.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1234312 Nr: 16313-37.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO BANDEIRA GOULART, ZAPAZ CONSULTING 
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AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, 

ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, EUCLIDES RIBEIRO 

S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FABRINA ELY GOUVÊA F. JUNQUEIRA - 

OAB:6.638-MT, Rafael Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206865 Nr: 7365-09.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATEMILSON SILVA PEREIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA CHRISTINA LIBORIO 

BARROSO - OAB:5092/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1287143 Nr: 3989-78.2018.811.0041

 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: ALAN SILVA MULLER LEAL, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. 

R. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 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.: 945859 Nr: 57919-50.2014.811.0041

 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: JANAINA ALVES FARIA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 945862 Nr: 57922-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANCEN MACHADO COSTA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 945878 Nr: 57935-04.2014.811.0041

 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: JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 949047 Nr: 59692-33.2014.811.0041

 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: GRACILMA FIGUEIREDO LIMA, 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, MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - 

OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 949062 Nr: 59707-02.2014.811.0041

 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: ELIZAINE BOTELHO DE ARRUDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 949074 Nr: 59717-46.2014.811.0041

 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: ANTONIO JOAO DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 
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DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 949075 Nr: 59718-31.2014.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS SARNENTO DA SILVA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 949077 Nr: 59720-98.2014.811.0041

 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: ANDERSON FELIPE DA CRUZ RODRIGUES, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 949079 Nr: 59722-68.2014.811.0041

 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: JOSELIA MARIA DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 949084 Nr: 59727-90.2014.811.0041

 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: IRANIL DE ANUNCIAÇÃO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 949086 Nr: 59729-60.2014.811.0041

 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: ANA LUCIA PEREIRA PIMENTEL, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 949646 Nr: 60109-83.2014.811.0041

 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: LUCIANA DA SILVA BARROS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 949649 Nr: 60112-38.2014.811.0041

 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: EDRIANA MARQUES DE ARAUJO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 949658 Nr: 60121-97.2014.811.0041

 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: ELIZA BENEDITA DA SILVA ALMEIDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR
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 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 949664 Nr: 60127-07.2014.811.0041

 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: BENIALDO NOBREGA BALBINO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 949666 Nr: 60129-74.2014.811.0041

 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: LEOMAR DA SILVA FERREIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 949669 Nr: 60132-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO SOUZA CASTRO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 954585 Nr: 2378-95.2015.811.0041

 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: MARILEI PEREIRA DA COSTA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 954592 Nr: 2385-87.2015.811.0041

 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: FLEDMIR ADRIANO MORAES E SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 954601 Nr: 2393-64.2015.811.0041

 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: LAUDELINO LOPES PEREIRA JUNIOR, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Impulsionando os autos, intimo o Administrador Judicial para que retire os 

autos desarquivados em carga no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1173131 Nr: 41379-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896/MT

 Em cumprimento à decisão de fl. 26, impulsiono o feito e procedo à 

intimação do Sr. Édson Teles Figueiredo Junior para que no prazo de 

15(quinze) dias para prestar conta de sua administração conforme 

determina o § 1°, do Dec-Lei 7661/45.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274032 Nr: 29024-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães
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 Cod. Proc.: 1274035 Nr: 29026-44.2017.811.0041

 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: JOSE SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274043 Nr: 29033-36.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORO FERREIRA DA SILVA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS - OAB:, RODRIGO 

LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274175 Nr: 29089-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSIMAR APARECIDA DE LIMA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274178 Nr: 29092-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LISBOA DE ARRUDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274182 Nr: 29096-61.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILON NUNES ALBERTO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274183 Nr: 29097-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON JOSE FERREIRA DA COSTA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274185 Nr: 29098-31.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NONATO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274186 Nr: 29099-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FIRMINO DE JESUS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 
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SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274189 Nr: 29102-68.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR CAMILO DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274190 Nr: 29103-53.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL LIMA DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274194 Nr: 29106-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON OLIVEURA DE CAMPOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274196 Nr: 29108-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLESTON ALENCAR DUARTE, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274197 Nr: 29109-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR BATISTA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274198 Nr: 29110-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VITOR DA SILVA FILHO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274199 Nr: 29111-30.2017.811.0041

 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: CICERO APARECIDO FEITOSA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 
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presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1277280 Nr: 987-03.2018.811.0041

 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: DISTRIBUIDORA DE FRIOS OLIVEIRA EIRELI - EPP, 

MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. 

R. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL ROSADO - 

OAB:2.883-A, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1277556 Nr: 1060-72.2018.811.0041

 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: VERGILIO MARCOS CASTANHO DE LIMA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RUI CARLOS DIOLINDO FARIAS - OAB:MT/4.962-B, 

VOLMIR RUBIN - OAB:13.078, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1064828 Nr: 53124-64.2015.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO S/A, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, CAROLINA DAVOGLIO ARRUDA - 

OAB:16.501-B/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 Impulsionando o feito, intimo o impugnante 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.: 1038910 Nr: 41082-80.2015.811.0041

 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: A.P. DA SILVA & CIA LTDA - ME, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA A ANDRADE LIMA - 

OAB:19072, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, VILSON 

BAROZZI - OAB:6791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1106629 Nr: 13228-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPAR ENERGIA S. A., BIPAR INVESTIMENTOS 

E PARTICIPAÇÕES S/A, BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B

 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 387279 Nr: 23007-03.2009.811.0041

 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 DA AMAZONIA S/A, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S/A, FRIGORÍFICO 

ARAPUTANGA S/A, CURTUME JANGADAS S/A, FRIGORIFICO REDENTOR 

S/A, REDENÇÃO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE COUROS LTDA, CURITIBA AGROPECÚARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, AGROPECUÁRIA SERRA AZUL LTDA, J. P. M. B. INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GOMES DOS 

SANTOS - OAB:10366/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209, 

KELLY YUMI KATSURAGAWA - OAB:181149/SP, SÉRGIO DE PAULA 

EMERENCIANO - OAB:195.469

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão de 

diversas decisões proferidas nos autos, 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, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 972415 Nr: 10444-64.2015.811.0041

 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: ANIVALDO BORGES PEREIRA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA VIAÇÃO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT

 Impulsionando o feito, procedo à terceira intimação do Administrador 

Judicial para que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05 

(cinco) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206633 Nr: 7151-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO CARLOS DE CAMPOS SILVA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, procedo à terceira intimação do Administrador 

Judicial para que se manifeste nos presentes autos no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 72605 Nr: 10162-51.2000.811.0041

 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: BERTIN CARLOS GALVAN LTDA, FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOTERRA TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5.925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYDIO HONORIO SANTOS - 

OAB:2188/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 Visto.

Segundo certificado pelo Sr. Gestor Judiciário, há muito tempo os volumes 

01, 02 e 03 “estão extraviados”, e as diligências realizadas, tanto nos 

gabinetes quanto na secretaria, foram inexitosas, fato este que estaria 

impossibilitando o novo administrador judicial de cumprir a determinação 

contida na decisão proferida à fl. 1059 (volume 06), no sentido de 

apresentar relatório de todo o processado.

Pois bem, como se vê dos autos, os volumes 02 e 03 encontram-se 

apensados aos demais, inclusive com anotação mencionando o código do 

processo (72605), no entanto, os volumes em questão estão com as 

capas do Tribunal de Justiça, em razão da interposição de Recurso de 

Apelação Cível contra a decisão que julgou improcedente o pedido de 

falência (fls. 418/422), estando desaparecido, de fato, o volume 01.

Assim, antes que sejam adotadas medidas visando a restauração dos 

autos, determino que o Sr. Gestor Judiciário realize novas diligências de 

busca, atentando-se para o fato de que o volume 01, ao que tudo indica, 

também está com a capa do Tribunal de Justiça.

A fim de evitar embaraço ou confusão, e facilitar a identificação do 

processo, determino a colocação de novas capas nos volume 02 e 03, 

mantendo-se, assim, a padronização dos volumes.

Realizadas as buscas, certifique-se o ocorrido e, na hipótese de 

localização do volume 01, autorizo desde já a colocação de nova capa, 

bem como determino a intimação do novo administrador judicial para, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, cumprir a determinação contida na decisão 

de fl. 1059 (volume 06).

Não sendo localizado o volume 01, certifique-se e voltem-me conclusos 

para adoção das medidas cabíveis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111901 Nr: 15461-47.2016.811.0041

 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: N P3 SERVIÇOS ME, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 Impulsiono os autos, para intimar o Administrador Judicial para emitir 

parecer sobre o mérito, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1064163 Nr: 52793-82.2015.811.0041

 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: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.R.R. SOLUÇÕES E RECICLAGEM DE 

RESIDUOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:MT/ 14.165, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15.674/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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 819440 Nr: 25712-32.2013.811.0041

 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 SAFRA S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPOTAÇÃO LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, MASSA 

FALIDA DE TRANSPORTADORA MODELO LTDA, SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565-MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT

 Visto.

Ante a inércia do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, no 

cumprimento da determinação exarada às fls. 508/509, renove-se vista ao 

Administrador Judicial, para que manifeste no prazo de 05 dias úteis.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 73519 Nr: 18187-82.2002.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOVERDI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:OAB/MT 

8896, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO LUIZ GARCIA - 

OAB:3613/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 33 de 492



 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-se conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1176622 Nr: 42688-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFAM S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES E COSMESTICOS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER - OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALINDO - OAB:13.955

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, regularizar sua 

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes ao advogado (MAURO PAULO GALERA MARI) para atuar junto ao 

presente feito, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 372244 Nr: 8973-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE LABORATÓRIO SÃO THOME LTDA, 

LABORATÓRIO GENOMA INVIRUS LTDA, INSTITUTO DE VIROLOGIA E 

APOIO LTDA, RONIMÁRCIO NAVES, CENTRO DE GENETICA SÃO TOMÉ 

LTDA, FERREIRA MELO LEÃO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, FABIO SOUZA PONCE - OAB:, FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT, KARLOS 

LOCK - OAB:16828/MT, LUCIANA MARTINHA HARDMAN DA SILVA - 

OAB:13270 - MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT, 

REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5.713/MT, REALINO DA ROCHA 

BASTOS - OAB:OAB/MT 5713, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, 

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10.525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 48 (quarenta e oito)horas, consoante 

despacho de fl. 3.645.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 976087 Nr: 12228-76.2015.811.0041

 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: IZAIAS PEREIRA PINHEIRO, FABIO HELENE LESSA, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RIVELINO LUCIO DE RESENDE - OAB:7.417 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1106670 Nr: 13255-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S.A, BANCO SAFRA S.A, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA , 

BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:, DIEGO DA COSTA MARQUES - OAB:17154/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/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 

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 as alegações da recuperanda (fls. 119/128 e do 

administrador judicial (fls. 174/184).

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1061657 Nr: 51719-90.2015.811.0041

 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 BRADESCO S/A, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haiana Katherine Menezes 

Follmann - OAB:OAB/MT 18024, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7187/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 771930 Nr: 25014-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON DOS SANTOS, DECIO JOSE TESSARO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARTA MARIA DIAS - OAB:8214 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565-MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT, 

FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - OAB:235.379/SP, PAULO INACIO 

DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES 

- OAB:19486/MT, TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - 

OAB:13948-MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 1232345 Nr: 15656-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA EMANUELLE BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 12.880

 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 os documentos discriminados às fls. 60/61.

Assim, determino a intimação do habilitante para que, no prazo de 15 dias 

úteis, apresente os referidos documentos.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1234306 Nr: 16311-67.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 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.: 1256157 Nr: 23023-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRO EZEQUIEL DA SILVA FILHO, ALINE BARINI 

NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI - ASSESSORIA, CONSULTORIA, 

PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, NATALIA MARTINS DE FREITAS - OAB:17460/O, 

ROBERTA VIEIRA BORGES - OAB:8633/MT, ROSANA DIAS DE SOUZA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270398 Nr: 27778-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO GONÇALVES DE ARAÚJO, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JULIO ALMEIDA DE SOUZA - OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634

 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.: 1272906 Nr: 28598-62.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX RODYELE CARVALHO PEREIRA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, SANDRA OLIVEIRA BONIFÁCIO - OAB:OAB/MT 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1289017 Nr: 4626-29.2018.811.0041

 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: PEDRO DE MORAES, CARLOS HENRIQUE RACHID DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 21.165, 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

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por PEDRO DE MORAES, 

por dependência aos autos da Recuperação Judicial de ENSERCON 

ENGENHARIA LTDA (Processo nº 59123-32.2014.811.0041 – Código 

947963), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve 

ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 948596 Nr: 59462-88.2014.811.0041

 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: MARISTELA FERREIRA DOS SANTOS, BRUNO 

OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRONÔMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - OAB:14811/MT, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 35 de 492



RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - OAB:10617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1130399 Nr: 23169-51.2016.811.0041

 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: EDENILSON JOSÉ DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA EXPRESSO JUARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARTA MARIA DIAS - OAB:8214 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1280929 Nr: 2136-34.2018.811.0041

 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: GUILHERME ANIBAL MONTENARI, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ANIBAL MONTENARI 

- OAB:17.165/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206820 Nr: 7322-72.2017.811.0041

 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: EDVANDSON CUNHA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:8392, DAIANA TAYSE TESSARO - OAB:12280/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 15499, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dr. RODRIGO AUGUSTO 

FAGUNDES TEIXEIRA, OAB 11.363/MT, advogado que se encontra com 

carga do processo registrado sob o código nº 1206820, para que efetue 

sua devolução, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1275549 Nr: 169-51.2018.811.0041

 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: JOSUEL BENEDITO DE SOUZA, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA-ME, 

MECANICA TAVARES LTDA - ME, CESAR V. DE SOUZA & VIIRA LTDA 

EPP, BLITZ AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B, LEONARDO MORO BASSIL DOWER - 

OAB:13914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dr. BRUNO FERREIRA GOMES, 

OAB 23604/O, advogado que se encontra com carga do processo 

registrado sob o código nº 1275549, para que efetue sua devolução, no 

prazo de 24(vinte e quatro) horas, 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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1289016 Nr: 4625-44.2018.811.0041

 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: FREDE SOL ALVES DO NASCIMENTO, CARLOS 

HENRIQUE RACHID DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA QUEIROZ - 

OAB:203065, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por FREDE SOL ALVES 

DO NASCIMENTO, por dependência aos autos da Recuperação Judicial de 

ENSERCON ENGENHARIA LTDA (Processo nº 59123-32.2014.811.0041 – 

Código 947963), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008535-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ALMEIDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VERA LUCIA DE ALMEIDA - EPP Parte Ré: 
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REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. DEFIRO o pedido da 

parte autora a fim de determinar a remessa do feito à Vara Especializada 

do Meio Ambiente e não ao Juizado Volante Ambiental, conforme consta 

na decisão lançada no id. 12768374. Cumpra-se, imediatamente. 

Cuiabá/MT, 25 de abril de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1079650 Nr: 1334-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO RURAL DOS PEQUENOS PRODUTORES 

DO VALE DO NHANDU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO NEVES DE ALMEIDA, JOSE IRIS 

DE SOUZA NUNES, GILBERTO ALVES DA SILVA, GERALDO FRANCISCO 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR 

- OAB:170.569 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT, VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5.671-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ASSOCIAÇÃO RURAL DOS PEQUENOS 

PRODUTORES DO VALE DO NHANDU, CNPJ: 07746427000182. 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: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.247.538 - PR 

(2009/0214360-1) RELATOR : MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR 

AGRAVANTE : HAROLDO SANTANA DE JESUS ADVOGADO : 

JOSINALDO DA SILVA VEIGA AGRAVADO : TROMBINI PAPEL E 

EMBALAGENS S/A ADVOGADO : ZULMIRA CRISTINA LEONEL DECISÃO 

Vistos. Trata-se de agravo de instrumento manifestado por Haroldo 

Santana de Jesus contra decisão que negou seguimento a recurso 

especial, interposto pela alínea a, do permissivo constitucional, no qual se 

alega violação aos arts. 128, 222, f, 224, 225, I, 231, I, 247, 267, IV e VI, 

282, II, 333, I, 458, I, 460, 468 e 472, do CPC, em questão retratada na 

seguinte ementa (fls. 656/658):"APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO 

PROIBITÓRIO - AGRAVO RETIDO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DISPENSADA - POSSIBILIDADE - NÃO FIXAÇÃO DOS PONTOS 

CONTROVERTIDOS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADE INEXISTENTE - 

CITAÇÃO - MOVIMENTO SEM TERRA - DESNECESSIDADE DE CITAR 

TODOS OS INTEGRANTES DO MOVIMENTO - SENTENÇA PROFERIDA 

CONTRA OS INTEGRANTES DO MST - INDIVIDUALIZAÇÃO DO NOME DAS 

PARTES SENTENÇA - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MAJORADOS - APELAÇÃO DE HAROLDO SANTANA DE JESUS NÃO 

PROVIDA - APELAÇÃO DE TROMBINI EMBALAGENS S/A PROVIDA. 1. (...) 

3. 'Em caso de ocupação de terras por milhares de pessoas, é inviável a 

citação de todas para compor a ação de reintegração de posse, eis que 

essa exigência tornaria impossível qualquer medida judicial (STJ - RT 

744/172, maioria). No mesmo sentido: Lex - JTA 146/96' (' NEGRÃO, 

Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', 

31ª ed., nota 5b ao art. 282, p. 356). 4. É inviável a identificação de todos 

os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra na Sentença, 

razão pela qual a decisão proferida contra todos os integrantes do 

movimento que ocupam a área objeto do litígio preenche o requisito do art. 

458, I, do Código de Processo Civil. (...)A ação foi proposta contra os 

integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e a sentença foi 

proferida contra os mesmos. No entanto, como se trata de uma pessoa 

jurídica, a mesma foi representado em juízo pelo seu líder e, sendo assim, 

deve atingir todos os integrantes do MST que se encontrarem na região 

objeto do interdito proibitório, restando, portanto, claros os limites 

subjetivos da coisa julgada." (...). Ante o exposto, nego provimento ao 

agravo. Publique-se. Brasília (DF), 22 de outubro de 2010. MINISTRO 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR Relator (STJ - Ag: 1247538, Relator: Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Publicação: DJ 05/11/2010).No 

mesmo sentido, o d. Desembargador Sebastião de Moraes Filho, em 

decisão monocrática publicada na data de 30/07/2015, em oportunidade de 

análise dos autos do agravo de instrumento nº. 99433/2015 pontuou 

que:AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

– LIMINAR DEFERIDA – NOVA INVASÃO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA 

LIMINAR EM FACE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – POSSIBILIDADE - 

EFEITOS QUE SE ESTENDEM A TODOS OS INVASORES - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO 

REFORMADA.Nos autos em comento resta patente que os embargantes 

não dispõe dessa qualidade de terceiro, haja vista que, a ação 

possessória (cód. 378483) está em fase postulatória, pois ainda não se 

realizou a citação editalícia dos réus ausentes, interessados e 

desconhecidos, além da habilitação da associação embargada, inclusive, 

com juntada de procuração, conforme se extrai das fls. 992/998, daqueles 

autos.Não bastasse a ausência de interesse processual, resta patente, 

ainda a mais absoluta falta de interesse no prosseguimento da ação, eis 

que, por desídia, os embargantes abandonaram os autos quando deveriam 

promover a regularização de sua representação processual, haja vista 

que não foi possível a sua intimação pessoal no endereço fornecido nos 

autos, caracterizando o abandono de causa, fato que enseja a extinção 

do processo sem resolução do mérito.Neste feito, foi tentada a intimação 

pessoal dos embargantes através do endereço fornecido nos autos, 

inclusive, com exaustiva diligência do meirinho, cumprindo-se a expressa 

determinação do artigo 274 CPC, senão vejamos:Art. 274.Não dispondo a 

lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria.Parágrafo único.Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço.Soma-se ainda o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça, acerca da intimação feita no endereço informado pela parte, 

senão vejamos:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA 

CAUSA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO DA PARTE VIA AR NO ENDEREÇO INFORMADO E POR EDITAL 

PÚBLICO – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA 

– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.O inciso III do 

artigo 267 do Código de Processo Civil de 1973 estabelece que o 

processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo primeiro do mesmo artigo 

estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos incisos II e III, o 

arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, 

intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.Na 

forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou 

contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não 

evidenciadas no caso.Ainda que opostos com o objetivo de 

prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não 

podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem 

correção. (ED 79781/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 

29/08/2017).Portanto, patente que a parte embargante não possui 

interesse no prosseguimento da lide, fato que também enseja a extinção 

da lide por abandono.Desta feita, demonstradas a falta de interesse 

processual e o abandono pela parte embargante, com fundamento no art. 

330, III,art. 485, III e §6º e VI, todos do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTO, sem resolução de mérito, a presente ação de embargos de 

terceiros proposta por Associação Rural dos Pequenos Produtores do 

Vale do Nhandu, representada por seu presidente Edison de Freitas 

Nenus, contra Sebastião Neves de Almeida, José Iris de Souza Nunes, 

Geraldo Francisco de Morais, Gilberto Alves da Silva.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de 

honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.INTIME-SE 

a parte embargante por edital.Dê ciência ao Ministério PúblicoApós o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com os procedimentos de 

praxe.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Natividade Silva do 

Rosário, digitei.

Cuiabá, 23 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.: 1268016 Nr: 27006-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADEMAR CAVALCANTI GARCIA FILHO, 

PONCIANA AUGUSTA DA SILVEIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES DA ÁREA DE IMÓVEL URBANO, 

TINHO, EUGENIO GRIGOLO, DAVID RUELIS, MANOEL MARQUES 

FERREIRA, OLIVEIRA GOMES DA SILVA, GILVÂNIO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - OAB:8589/MT, MARILIA 

MOREIRA DE CASTILHO - OAB:8.287/MT, WLADIA BULHÕES 

PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE DIA PIZARRO - 

OAB:5471/B, JANETE DIAS PIZARRO - OAB:5471-B, PABLO PINHEIRO 

MARQUES - OAB:17874, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874/O, 

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22.973

 Vistos.

1. Ante a concessão de efeito suspensivo da decisão que deferiu 

parcialmente o pedido de reintegração de posse, DETERMINO, COM 

URGÊNCIA, a solicitação da devolução do mandado ao oficial de justiça, 

caso tenha sido distribuído.

2. Ciente da interposição do recurso de agravo de instrumento (fls. 

560/593) MANTENHO a decisão impugnada pelos fundamentos dispostos 

na referida, bem como pela ausência de fatos

3. JUNTE-SE o DVD com a gravação dos depoimentos das testemunhas 

ouvidas na audiência de justificação realizada em 01/09/2017, gravados 

nesta data após o termo e documentos da referida.

4. Considerando que a alteração do perímetro de abrangência da decisão 

que concedeu parcialmente o pedido de tutela possessória, não se trata 

de mero erro material, INTIMO o embargado para no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se sobre os embargos interpostos (fls. 549/553), nos 

termos do caput e parágrafo segundo do art. 1.023 do CPC.

5. Decorrido o prazo do embargado/autor, INTIMEM-SE os réus, para no 

mesmo prazo do item 2 manifestarem sobre

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 764830 Nr: 17491-94.2012.811.0041

 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: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS CHACAREIROS NOSSA 

SENHORA APARECIDA ACANSA, JOELY ALVES DE ARRUDA, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., JOELY 

ALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O, 

RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS - OAB:OAB/MT20421/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO - OAB:13.260/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - 

OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos dos Artigos 431 

usque 436 da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) FRANCINI 

CORREA DA SILVA a devolver o(s) processo, NO PRAZO DE 3 (TRES) 

DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1167907 Nr: 39226-47.2016.811.0041

 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: LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO 

LTDA, LUIZ CARLOS MIRANDA, JOSE DERLI ROSA, AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, LUIZ ANTONIO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEMES DE PAULA, MARIA DE 

LURDES, GONÇALINA FERREIRA DA SILVA, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., DEMAIS POSSEIROS, 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MINIS E PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA AZUL (AMPLA), EMIDIO ANTONIO DE 

SOUZA, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - ACDHAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12.739, 

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - OAB:3640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/O, ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - OAB:13752, 

DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15.145, HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/MT, 

JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:MT/21.893, RAYSSA MORGANA 

SANTOS SILVA - OAB:OAB 21.510, ROSANGELA PASSADORE DOS 

SANTOS - OAB:6084

 Ocorre que, apesar de estar evidente a manobra processual para afastar 

o juiz natural, assim como a prática dos crimes previstos no art. 344 do CP 

(coação no curso do processo) e art. 339 do CP (denunciação caluniosa), 

não poderei continuar atuando no feito, pois, se na análise do pedido 

liminar verificar algum direito à proteção possessória formulada pelos 

réus, não me sentirei mais a vontade de reconhecê-lo, pois as partes 

poderiam entender que sucumbi à coação dos réus ou me senti intimidada 

e a parte autora poderia entender que não atuei com isenção e 

imparcialidade que vinha mantendo, de forma que fico totalmente tolhida de 

decidir com liberdade.Além disso, terei que tomar providências criminais e 

administrativas contra os envolvidos, de forma que a única saída é 

declarar minha suspeição com base no art. 145, §1º do CPC, a fim de que 

as partes não sintam ou imaginem qualquer tipo de conduta parcial.Desta 

forma, declarada a minha suspeição, determino o envio dos autos a minha 

substituta legal, bem como dos autos de cód. 1238993 e cód. 1271677, 

juntando cópia desta decisão nos referidos autos.Cumpra-se com 

urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1139661 Nr: 27224-45.2016.811.0041

 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: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS BETEL 

RENOVADA, MARIA DO SOCORRO MOTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCASTA CARDOSO BENITEZ, ALESSANDRO 

ALBERTO CARDOSO BENITEZ, IEDA CARDOZO BENITEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARTINES 

GONÇALVES DE AMORIM - OAB:21.353/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço dos Réus.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032539-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO CAVALHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT0008674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA IMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

CARLEIA GOMES DE MATOS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032539-03.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 27.000,00; Tipo: Cível; Parte Autora: AUTOR: JOAO APARECIDO 

CAVALHEIRO Parte Ré: RÉU: CARLEIA GOMES DE MATOS, ROSA 

IMOVEIS LTDA - ME Vistos. Inicialmente, concedo à parte autora os 

benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Não 

obstante a isso, emende a parte autora a sua petição inicial, esclarecendo 

a pertinência subjetiva da ação em relação às pessoas que compõem o 

seu polo passivo, o que não é possível depreender à primeira vista, uma 

vez que o imóvel que pretende a entrega de documentação destinada a 

viabilizar a escrituração em seu nome está registrado em nome de 

Sociedade de Empreendimentos Vale da Amazônia Ltda., querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(NCPC, 321 e 330, II). Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 

de abril de 2018. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em 

substituição

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034589-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO 

BEMAT-SAM-BEMAT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Germano Leite de Mello OAB - MT7664/O (ADVOGADO)

RUBENS EPIFANIO DA SILVA OAB - 006.924.091-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MARIO RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANCARLO CASSIO DE OLIVEIRA BELLO OAB - MT5724/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034589-02.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 3.041,16; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CAIXA DE 

ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO BEMAT-SAM-BEMAT 

REPRESENTANTE: RUBENS EPIFANIO DA SILVA Parte Ré: RÉU: BENEDITO 

MARIO RIBEIRO Vistos. Levem-se a efeito as determinações contidas na 

decisão de id 11936310 . Às providências. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2018. Emerson Luís Pereira 

Cajango Juiz de Direito em substituição

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016701-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DEVANICA FAGUNDES (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:

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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016701-20.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TALITA DEVANICA FAGUNDES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 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. 

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 do art. 256 do 

CPC e tiver sido revel na fase de conhecimento. Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 

523 do CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se 

a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003573-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR)

ALINE CAREN APARECIDA BERSELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT0017625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON VITOR DA SILVA - ME (RÉU)

TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A (RÉU)

GIOVANI MAZINI (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003573-93.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 36.400,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ALINE CAREN APARECIDA BERSELLI, MIRIAM HELENA DE 

OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: EDILSON VITOR DA SILVA - ME, GIOVANI 

MAZINI, TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A Vistos. Atribuo à 

causa o valor de R$ 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais), 

correspondentes às pretensões resolutórias do contrato celebrado entre 

as partes e indenizatória por danos materiais e morais. Desta feita, 

comprove a parte autora o recolhimento das custas processuais 

complementares, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção e cancelamento da distribuição (NCPC, 290, 292, II, V e VI, § 3º). 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2018. 

Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005538-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVANIA RAMOS BALDO ARAUJO (AUTOR)

CLEITON FREITAS ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - SP325150 

(ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005538-09.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.417,40; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[COMPRA E VENDA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CLEITON 
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FREITAS ARAUJO, ENIVANIA RAMOS BALDO ARAUJO Parte Ré: RÉU: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. Rejeito o 

pedido de reconsideração da parte ré (id 12873055), mantendo por seus 

próprios fundamentos a decisão que concedeu liminar e parcialmente a 

tutela provisória de urgência requerida pela parte autora (id 12376446), 

contra a qual a parte ré não opôs qualquer recurso, mormente pelo fato de 

ter por objeto as obrigações referentes aos meses de abril e maio de 2018 

relacionadas no extrato de pendência da autora junto à construtora ré (id 

12062777 - pg. 02) e não aquela obrigação referente ao mês em janeiro de 

2018 documentada nos extratos de consulta ao SPC (id 12062781). 

Inexistindo efeito suspensivo em decorrência da postulação ora rejeitada, 

aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2018. 

Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010611-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINIELE ANTUNES 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010611-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

REINIELE ANTUNES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco que sou 

conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à 

desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro 

DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No 

entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000671-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL SOARES DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000893-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURCENY PASSOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038858-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO PRAXEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL LACERDA LIMA OAB - MT0014160S (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000847-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DOS SANTOS CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000046-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA PORTILHO VINGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA PORTILHO VINGE OAB - MT22296/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001589-74.2018.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017765-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS PAULISTA - CDL PAULISTA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA OAB - MT22679/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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030613-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY DO CARMO CARVALHO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 295287 Nr: 11949-71.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICE E VERSA MODAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, PRISCILLA BASTOS TOMAZ - OAB:8659, WILSON 

ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4834 MT

 Vistos.

 Verifico que o exequente pugnou pela reanálise de matéria já discutida 

nos autos, no entanto, não interpôs o recurso cabível (fl. 677).

Posto isto, certifique-se o trânsito em julgado.

Após, arquive-se com as anotações de estilo e as cautelas de praxe..

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 438978 Nr: 16140-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICO DA SAÚDE E 

MEIO AMBIENTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, LUCIANE INFANTINO FRANÇA - OAB:, NESLENE 

RUVIERI - OAB:9.389, PAOLA FREITAS PENNA - OAB:15.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de vista dos autos, formulado pela parte autora, pelo prazo 

legal de 05 (cinco) dias (NCPC, 107, II), suficientes para a extração de 

fotocópias, análise e elaboração de demonstrativo discriminado e 

atualizado de crédito decorrente da sentença proferida às fls. 117-121.

Devolvidos os autos sem que haja concomitantemente quaisquer 

requerimentos, ultimem-se as determinações contidas na referida 

sentença, arquivando-os com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1047216 Nr: 45018-16.2015.811.0041

 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: ROBSON GERALDO GONÇALVES SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

Converto o julgamento em diligência.

Verifico nos autos, que foi realizada perícia às fls. 99/101, porém, o laudo 

pericial restou prejudicado quanto à indicação da porcentagem da lesão 

noticiada pelo perito.

 Insta salientar, que para a prolação da sentença condenatória, se faz 

necessário a porcentagem descriminada do grau de cada lesão apontada 

pelo expert em conformidade com a tabela da Lei 11.945/2009.

 Diante da omissão dos resultados apresentados, intime-se o perito para 

esclarecer o resultado, quantificando o correto grau da lesão apontada no 

laudo pericial, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 81712 Nr: 226-85.1989.811.0041

 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: JORACY MORAES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MELO GOMES MACHADO - 

OAB:7093/MT, ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MARÇAL 

MENDONCA - OAB:3.247/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido à fl. 630.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1294622 Nr: 6414-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCE DE OLIVEIRA MACHADO, VILMAR MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDA JOSEFINA OLSEN MESSA, 

NELSON DE MATOS OLSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS JORGE LEITE 

- OAB:OAB/MS 3045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

 A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

Cadastre-se as partes e seus procuradores.

Cumpra-se na forma deprecada, utilizando-se da presente cópia como 

mandado.

Após, devolva-se a presente deprecata com as nossas homenagens de 

estilo, independente de nova determinação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 1111626 Nr: 15381-83.2016.811.0041

 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: ROBERTO CARLOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARTICULAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS 

LTDA-ME, BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:11323/MT

 Vistos.

Intime-se os requeridos para manifestarem-se, no prazo de cinco dias, 

acerca da proposta de acordo apresentada pelo requerente às fls. 

196/197.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 937096 Nr: 53137-97.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIR RODRIGUES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHEIDER - OAB:8117

 Vistos.

Ante o teor da fl. 241, intime-se PESSOALMENTE o exequente para 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença (fls. 236/238) 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 354791 Nr: 25159-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO STÁBILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN CASELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA REGINA SOUZA - 

OAB:14947, JULLIANA LETÍCIA DO CARMO - OAB:12261, VALÉRIA 

BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 391743 Nr: 27482-02.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 444763 Nr: 19691-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAMARY SANTOS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 818801 Nr: 25117-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17034/0, MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 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 
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segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 886415 Nr: 20840-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO M. MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 384095 Nr: 19610-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITY ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAÇO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO TAKASE - 

OAB:11640, GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT, 

VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se os sócios para manifestar acerca do petitório de fls. 210/2015, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Após, concluso para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 8637 Nr: 12038-75.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA SÃO PAULO DE PETRÓLEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

E LUBRIFICANTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 Vistos.

 Considerando que o exequente teve vista dos autos e nada requereu (fls. 

533/539), arquive-se com baixa na distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 170546 Nr: 19904-61.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA VAZ DA SILVA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENCIAL FACTORING, FOMENTO 

MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA - 

OAB:3446-A/MT, EVELY BOCARDI DE MIRANDA - OAB:8088/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT, YONY SOLEY MOLIN - OAB:9242/MT

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 775808 Nr: 29074-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERAMICA ARTISTICA DFATY LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTYNY L. GONÇALVES DE 

ALMEIDA - OAB:16279, THIAGO CARDOSO FRAGOSO - 

OAB:269439/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DE LOURDES S. ORIONE 

E BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 842746 Nr: 46756-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO 
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LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA KARLA LUGOKENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14.367/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS R. ROMANO JR - 

OAB:264.418

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 115903 Nr: 5455-35.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES VIEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO 

- OAB:10126/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA - OAB:8649

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 142493 Nr: 27138-31.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LISBOA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO - OAB:6173, Jean Carlos de Albuquerque Nunes - 

OAB:16264/E, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

OAB:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 242290 Nr: 10884-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA VEM QUE TEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLÍVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:OAB/MT 12.948

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 260686 Nr: 21349-46.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO DOURADO BOA SORTE FILHO, NISMA LIMA 

BOA SORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BOM DESPACHO NUNES NETO, 

LEONARDO DA SILVA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, ROGÉRIO CAPOROSSI SILVA - OAB:6.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 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 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 268958 Nr: 618-15.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES AGROVITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 330214 Nr: 1957-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA - EUCATUR, JUCINEIDE PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEIDE PEREIRA DA CRUZ, EMPRESA 

UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EUCATUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:10.613/MT, PEDRO 

MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585, RICARDO BATISTA BLASI - 

OAB:12249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:10.613/MT, PEDRO 

MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585, RICARDO BATISTA BLASI - 

OAB:12249/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 356483 Nr: 27008-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANÇOIS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA FLÁVIA DE OLIVEIRA FRANÇA, 

ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 401709 Nr: 33896-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMEL ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GONÇALVES ORTEGA - 

OAB:15.126/MT, LUIZ GUSTAVO BARON - OAB:47267, RICARDO 

ANDRAUS - OAB:OAB/PR 31.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 407266 Nr: 39434-60.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DE FREITAS QUEIROZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 441092 Nr: 17659-67.2010.811.0041

 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): MARIO MENDES MARKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:9.231-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 700380 Nr: 35003-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ALINE TOLEDO 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCICLEIDE DAHER VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O, NILTON 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTOPHER CAPPER 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:3604 - OAB/AC

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 806461 Nr: 12940-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DOS SANTOS MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:13.820-E/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 837506 Nr: 42304-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO CASTELHANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCAR PINTURAS AUTOMOTIVAS, EDILSON 

MARTINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 
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PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 840156 Nr: 44574-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU BENVENUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:16.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 840229 Nr: 44646-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP CATARINENSE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE DA SILVA STOCK - 

OAB:66980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 846320 Nr: 49939-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUEL APARECIDO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEZIVALDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881778 Nr: 17860-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR MALDANER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIR STEPHAN FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CESAR MELO FARIA 

- OAB:6474 MT, JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3.933/MT

 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) 
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dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 930615 Nr: 49621-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HERMÍNIA ALVES NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - OAB:14419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 944941 Nr: 57403-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVOLUTION FITNESS IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA GINÁSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO RACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PICKLER BATISTA - 

OAB:32904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1016331 Nr: 30263-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS SOUSA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D PAULA NAUTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLERY JADAI SOUZA DE 

CAMPOS - OAB:19631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1032637 Nr: 37892-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGIO DI PARMA, 

WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIBELY MORENO RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13.675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4.759/MT, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA NETA - 

OAB:2978/MT, TARYNI MARCELLY MORENO DE ASSUNÇÃO - 

OAB:OAB/MT 11.993

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 240530 Nr: 3210-95.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE BENS E SHOPPING CENTERS - 

ABSC S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIMAR ALVES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:OAB/MT 17.526

 Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 460529 Nr: 29794-14.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERREIRA VERGILIO - 

OAB:4614/MT, WEUDYS CAMPOS FURTADO - OAB:OAB/MT 14.700

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 24831 Nr: 12845-27.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÚ S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCY MARA BORGES SANTOS-ME (TURINHA 

DO BARULHO), TEREZINHA BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, JÚLIO DE 

CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 25392 Nr: 5374-57.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR SUZETI DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES 

- OAB:18.100/MT, ANALADY CARNEIRO DA SILVA - OAB:9840/MT, 

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7111, CLENILDE 

FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - OAB:20.993/MT, FELIPE CARDOSO 

DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, 

JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, MURILO MATEUS MORAES 

LOPES - OAB:12.636/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/MT, 

WOLNEY CESA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 25820 Nr: 6925-43.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO ABDALLA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - 

OAB:4070/MT, ISRAEL ASSER EUGENIO - OAB:16562, JOMAS F. DE 

LIMA JUNIOR - OAB:11.785, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - 

OAB:4536/MT, KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA L. SILVA 

PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 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, 
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após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 26458 Nr: 12787-24.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANE & SUCULOTTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - 

OAB:6.177/MT, JANE STELLE BECA SANTOS - OAB:23.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 166245 Nr: 10648-70.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CRUZ SEGURADORA S/A, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DA CRUZ AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BENEDITO GONÇALVES 

NETO - OAB:2842

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 236039 Nr: 5111-49.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARIO ANGELO DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS SEGURADORA S/A, METROPOLITAN 

LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA ROCHA OLIVEIRA 

MOTA - OAB:158056, FLÁVIO JACÓ CHAKEDERMIAN - OAB:75.997

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 246752 Nr: 14414-87.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELPY - CONSTRUÇOES, COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO NISHIYAMA - OAB:12.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IJOLAR ERALDO NOCETI - 

OAB:9243, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - 

OAB:8.719/MT

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 345650 Nr: 15893-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÓTICA MATIZ, ADVOCACIA FAIAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTYNY L. G. DE ALMEIDA - 

OAB:16279/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, 

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:202.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 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 
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perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 360317 Nr: 30227-86.2008.811.0041

 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: RIBEIRO DA SILVA & RIBEIRO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALMEIDA RIBEIRO, WELLINGTON 

VICENTE DA SILVA, ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA, NETO MOTO 

IMPORT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 368388 Nr: 6565-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CESAR VINICIUS AGNELO BELEM, VICTOR 

HUGO AGNELO BELEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DIVA RONDON DA SILVA, JOEL 

PAES DE ROMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO FERNANDES DOS REIS - 

OAB:3810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Márcio Bonafim - 

OAB:11590, VILSON PEDRO NERY - OAB:8.015/MT

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 370769 Nr: 7258-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDA GUIMARÃES EVANGELISTA 

SOARES, ROBERTA GUIMARÃES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024/MT

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 377859 Nr: 13965-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAL CALHAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGHINONI & CIA LTDA, DEONILDE CANDIOTO 

ANGHINONI, JANETE PEREIRA SILVA ANGHINONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER PULLIG FILHO - 

OAB:11529

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 382768 Nr: 18154-48.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE JESUS BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 384067 Nr: 20077-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPAI AUTO POSTO CUIABÁ LTDA, 

PARADISE AUTO POSTO CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA CECÍLIA CAMARGO DE 

SIQUEIRA FERREIRA MONTE - OAB:128.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, gilmara aparecida 

arruda sales - OAB:13255-E, Jean Carlos de Albuquerque Nunes - 

OAB:16264/E, PAULO ROBERTO MOSER - OAB:9.932-B/MT, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 394321 Nr: 29911-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STELLA CECHELLA LAURINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS 

LTDA, WALDIR VICENTE THOMAZI, TADEA MARIA BUAINAIN THOMAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14526/MT, PAULO LEONARDO FARIA - OAB:8845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:6337/MS, JULIANO TANNUS - OAB:10292/MS, 

ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - OAB:17508/MT

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 400194 Nr: 33061-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONTORO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BARRATUR TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ANDRÉ DA MATA - 

OAB:9126, TENNYSON VINHAL DE CARVALHO - OAB:10761/GO

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 402434 Nr: 34355-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, FABIANA HERNANDES MERIGUI - OAB:9139, GIAN 

CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, MARCIO RIBEIRO ROCHA - OAB:13281/O

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 445962 Nr: 20430-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONEJO & CIA LTADA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURANÇA ELETRONICA FOX LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:8239-B/MT, LUIS CARLOS CONEJO - OAB:13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA MARTINS - OAB:8498

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 449351 Nr: 22372-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA OTAVIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:20.944, 

HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 466679 Nr: 33795-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE JÓIAS E RELÓGIOS RIBEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ANSELMO MARTINS DEFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISE MEURI MORAES - 

OAB:11783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405 MT, POLIANA MIKEJEVS CALÇA LORGA - 

OAB:12899

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 727139 Nr: 22992-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLÁUDIA TOCANTINS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA TOCANTINS 

NUNES - OAB:4242/MT

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 743398 Nr: 40356-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABA TENIS CLUBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACADEMIA MASTER TRAINING BY FITNESS 

LTDA, DOMINGOS FERNANDO CÔSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:5841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA 

- OAB:5.022/MT, FÁBIO LUÍS GRIGGI PEDROSA - OAB:5022/MT

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 
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prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 749902 Nr: 1579-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCAM - UNIÃO COXIPOENSE DE ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES, ADENIR NUNES MARTINS, JOSE CARLOS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PRADO FALEIROS - 

OAB:9.253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA COSTA 

- OAB:14958/O-MT

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 759345 Nr: 11641-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CRISPIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DOS SANTOS LESIUK, NEI 

CARVALHO RODRIGUES, BANCO FINASA S/A - BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A/MT

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 766023 Nr: 18764-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIOLA IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURINA JACOB AVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14.146, EDMILSON FORTES BARRETO - OAB:14.402, 

HELIO COSTA FILHO - OAB:14.090, JADSON DE SOUZA NOBRE - 

OAB:15308, LEONÁRIO GOMES MUNIZ - OAB:15.072/MT

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 880623 Nr: 17157-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE MARGARETH DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos.

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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 921555 Nr: 44312-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTI PADRÃO TUDO EM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, 

ANTONIO GUERINO ZOMPERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE MACIEL DA CUNHA - 

OAB:17.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIANE ROSSETTO STEFFEN - 

OAB:13371

 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 
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de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1041820 Nr: 42456-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA FRATARI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER NOVAES SANTA ROSA - 

OAB:6277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO CURSINO JORGE - 

OAB:2330, LAURA FONSECA CORRÊA - OAB:7041/MT, MOSAR 

FRATARI TAVARES - OAB:3229-B

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1092168 Nr: 7132-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIL CÁCERES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, JOÃO 

BORGES DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83.492/ MG, EVERTON ANDREY LESSA - OAB:17.184, 

LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86.037

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1169396 Nr: 39891-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON WESLEY NASCIMENTO 

DE OLIVEIRA - OAB:21.518/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 807627 Nr: 14079-24.2013.811.0041

 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: ALFREDO NUNES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386/SP

 Vistos.

Proferida sentença nos autos (fls. 152-154), a parte ré manifestou-se, 

demonstrando a inexistência de restrições em nome da parte autora 

relativamente ao débito declarado como inexistente (fls. 155-156).

A parte autora, por sua vez, requereu o cumprimento da sentença da 

obrigação referente à verba honorária advocatícia (fls. 158-19), no valor 

de R$ 32.665,16, o que, após o trânsito em julgado (fl. 161), foi deferido 

por este Juízo (fl. 162).

A parte executada, então, após a sua intimação, manifestou-se 

novamente nos autos (fls. 163-165), demonstrando o cumprimento 

voluntário da obrigação que lhe foi imposta, mediante a juntada de 

comprovante de depósito judicial do valor de R$ 15.543,26 (o que foi 

possível avaliar através do sistema de Depósitos Judiciais).

Não obstante a isso, a parte exequente manifestou-se nos autos, 

requerendo a penhora da importância que entende devida através do 

sistema Bacenjud.

É o breve relato. Decido.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito em sua 

integralidade, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, da 

diferença entre o valor pago pela parte executada e o pretendido pela 

parte exequente, 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).
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Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 359066 Nr: 29295-98.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCTSOFT INFORMÁTICA LTDA - ME, FÁBIO ALVES 

CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFRIGO COMERCIO E REPRESENTAÇOES 

DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA 

FREITAS - OAB:11671-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRED HENRIQUE SILVA 

GADONSKI - OAB:6927/MT

 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).s

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 421760 Nr: 7018-20.2010.811.0041

 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): WALTER LUIS DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647, HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - OAB:8328/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER EDUARDO DE 

ARRUDA CAMPOS - OAB:8890/MT

 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).s

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 328344 Nr: 1041-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DE TEXTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIZAR PAULA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RORIGUES - 

OAB:OAB/MT 12409-A, FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA - 

OAB:11769/MT, HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - 

OAB:11370/MT, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802/MT, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HELIO RODRIGUES 

DO PRADO FILHO - OAB:MT 7626

 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).s

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, intime-se o executado pessoalmente por correio para 

regularizar a sua representação processual, tendo em vista a renúncia do 

seu advogado, da qual foi regularmente notificado (fls.237/238).

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 241367 Nr: 9850-65.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCORPORADORA ITÁLIA LTDA, ALPHAVILLE CUIABÁ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEY ANTUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10.203-MT, LUCIANA NAZIMA - OAB:169451/SP, LUCIANA 

NAZIMA - OAB:OAB/SP 169.451, LUCIANA SERAFIM DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:4.961/MT, LUIZ AUGUSTO FILHO - OAB:55009/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 933156 Nr: 50998-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA CRISTINA DE AGUIAR LIMA, JOSENEL 

FERREIRA DE ARRUDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN CRISTINE DANELICHEN DE SOUZA 

PINTO, ROBERWAL MUNIZ SILVA COSTA, WILIAN DANELICHEN DE 

SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1081406 Nr: 2260-85.2016.811.0041

 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: VRT REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME, 

VALDINEI FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUPER SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:19133 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY ZULAUF - OAB:3.799

 Vistos.

Ante a solicitação para vista formulada pelo Advogado Jonny Zulauf – 

OAB/SC nº 3799, encaminho os autos para Secretaria observando o 

disposto no art 7º, XIII, da Lei 8.906/94.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 363086 Nr: 32772-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIGRE S/A - TUBOS E CONEXÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILZA TOMÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 17.179, MICHELLE FERNANDA FORTES - OAB:10159, 

VIVIANE DE MELLO ALMEIDA - OAB:OAB/MT 6762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE CRISTINA CARVALHO 

TEIXEIRA - OAB:163.004 SP, GLAUCIA MARA COELHO - OAB:173.018 

SP

 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).s

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1122615 Nr: 19883-65.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOROEL BRAZ DA COSTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o LAUDO PERICIAL juntado 

aos autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 256590 Nr: 19941-20.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS PARTICIPAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL - ME, 

ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL, ZILA BIANCARDINI DO PRADO 

AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, HUMBERTO ROSSETTI 

PORTELA - OAB:91.263, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 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).s

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 723390 Nr: 18980-06.2011.811.0041

 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: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELMAR DE MORAES VARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191/MT, LUCIANA AMALIA ALVES - OAB:OAB/ MT 

9534, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tentada a citação do requerido em diversos locais, inclusive através de 

consulta através dos sistemas à disposição deste Juízo estas restaram 

infrutíferas.

Assim sendo, determino:

I - defiro o pedido retro, ao que determino a citação do requerido por edital, 
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com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Concedo ao exequente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos 

autos, da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 

257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.

 Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.

Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.

 Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 897199 Nr: 27707-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO MARQUES DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO COELHO FERREIRA, MARISLEA LOPES 

DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES - OAB:17167, 

Leonardo marques de sales - OAB:17.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT

 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).s

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 860511 Nr: 2133-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONINA DAS NEVES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 901647 Nr: 31070-41.2014.811.0041

 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: JORGE FESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 873841 Nr: 12496-67.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HTDO, DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20.565/MT, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:OAB/MT 11.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 

OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - 

OAB:355, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 

9.172-B, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1158985 Nr: 35499-80.2016.811.0041

 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: DEIZEMAR MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 735780 Nr: 32168-66.2011.811.0041

 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: GERSON CEZAR GRAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 
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OAB:7670

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1207886 Nr: 7706-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HERMINIA ALVES NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MENDES MADEIROS - 

OAB:22528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente/embargada, na pessoa do seu advogado, 

para apresentar impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 880772 Nr: 17273-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI FERREIRA SILVA - ME - 3M SACOLÃO, 

RADAR SÃO PAULO - RESSARCIADORA DE VALORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA VAZ PATINI - 

OAB:11.660

 Vistos.

Tentada a citação do requerido em diversos locais, inclusive através de 

consulta através dos sistemas à disposição deste Juízo estas restaram 

infrutíferas.

Assim sendo, determino:

I - defiro o pedido retro, ao que determino a citação do requerido por edital, 

com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Concedo ao exequente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos 

autos, da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 

257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.

 Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.

Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.

 Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 845611 Nr: 49284-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO EDUARDO GONÇALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SÜLZER PARADA - 

OAB:OAB/MT 11.846/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento do saldo remanescente da condenação de 

fls.126/128 , 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.: 1090640 Nr: 6391-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÍDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCUIABA BAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 180433 Nr: 27574-53.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITY ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA, JOSE AILTON DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT, Gustavo T. Carrara - OAB:MT/5967, JULIANO 

COELHO BRIANTI - OAB:7545/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO COELHO DAMIN - 

OAB:10781/MT

 Vistos.

O presente feito executivo foi extinto em 28/11/2013 (fl. 196), de maneira 

que a execução do novo débito contraído pela parte executada junto à 

parte exequente em 11/12/2013 (fls. 311-314), deverá ser promovido 

através do ajuizamento de nova ação, uma vez que não é possível 

prosseguir com tal pretensão no bojo destes autos.

Assim, promova a parte exequente, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a retirada dos documentos de fls. 311-314, o que autorizo desde já, 

mediante a sua substituição por fotocópias, o que deverá ser devidamente 

certificado nos autos.

Decorrido o prazo acima alinhado, remeta-se os autos ao arquivo, com as 

anotações e baixas de estilo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 373893 Nr: 10200-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL JOSE MARTINS COSTA VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 746605 Nr: 43818-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSAD ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CELSO LUIS MAGALHÃES SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, Carlos Eduardo Pereira Santana - OAB:12812/MT, 

DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, JULIANA 

FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB:10.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141-A, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO - OAB:BA/16.780

 Vistos.

Considerando o resultado negativo da penhora realizada as fls. 282/283. 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD de fls. 286/290, no 

novo CNPJ apresentado, razão pela qual expeço a competente ordem, 

cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo 

os autos em gabinete até que se processe perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 756499 Nr: 8608-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARTINS R., CAR RENTAL SYSTEM 

DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATTA SOUZA CARVALHO 

TIRAPELLE - OAB:7468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA COSTABILE - 

OAB:OAB/SP 260589, LUIZ ALBERTO MACHADO JUNIOR - OAB:6360 - 

E 10.832

 Vistos.

Considerando o resultado negativo da penhora realizada as fls. 282/283. 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD de fls. 286/290, no 

novo CNPJ apresentado, razão pela qual expeço a competente ordem, 

cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo 

os autos em gabinete até que se processe perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 736852 Nr: 33307-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANE MACEDO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO NOGUEIRA BRANDÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018, SUZANA PEREIRA 

LEITE MORAIS - OAB:12.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:6.522, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 Vistos.

Considerando o resultado negativo da penhora realizada as fls. 282/283. 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD de fls. 286/290, no 

novo CNPJ apresentado, razão pela qual expeço a competente ordem, 

cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo 

os autos em gabinete até que se processe perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 783708 Nr: 37458-28.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ERNESTO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8938/MT

 Vistos.

Considerando o resultado negativo da penhora realizada as fls. 282/283. 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD de fls. 286/290, no 

novo CNPJ apresentado, razão pela qual expeço a competente ordem, 

cujo recibo de protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo 

os autos em gabinete até que se processe perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 778189 Nr: 31584-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROGERIO LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSI OPERA PRIMA EMPREENDIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA SILVA NOGUEIRA - 

OAB:14636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - 

OAB:12.222/MS

 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).s

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 759064 Nr: 11342-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI BAGGIO DE CARVALHO, NILDO DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO VINICIUS LEITE CLEMENTINO, 

JAIR RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:4234-A

 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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, requeira o 

exequente o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestando especialmente o seu interesse na penhora de créditos do 

executado junto à REDE CEMAT (atual ENERGISA), conforme deferido (fls. 

123), bem como na emissão da certidão de crédito, com a extinção da 

presente ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 884691 Nr: 19640-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMORI VEÍCULOS LTDA, LAND ROVER 

DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÁRCIO JOSÉ DA MOTA - 

OAB:67.669/SP, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, INALDO 

BEZERRA SILVA JÚNIOR - OAB:132.994/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, João Humberto Martorelli - OAB:241.953, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, Socorro Maia Gomes - 

OAB:21.449 OAB/PE, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:OAB/MT 12.815

 Assim, HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Custas pela autora (artigo 90, 

NCPC).Condeno a autora nas custas e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4º do CPC. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas 

e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 

de abril de 2018.Emerson Luis Pereira CajangoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 893162 Nr: 25332-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO, ANTONINO 

MOURA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA DE IMÓVEIS RIO ARIPUANÃ 

LTDA, EGIDIO FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:11802, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162, 

IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - OAB:11.987/MT, LEANDRO FACCHIN 

ROCHA - OAB:22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON BALBINO VILELA 

JÚNIOR - OAB:5982/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS 

FILHO - OAB:13.685/MT

 Vistos.

Ante a solicitação para vista formulada pelo Advogado Nilson Balbino 

Vilela Júnior – OAB/MT nº 5.982, encaminho os autos para Secretaria 

observando o disposto no art 7º, XIII, da Lei 8.906/94.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1279528 Nr: 1725-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÍDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E 

PUBLICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desapensem-se os presentes autos (1279528) dos autos do processo n. 

930615, apensando-os em seguida aos autos do processo n. 1090638, 

em relação ao qual foi distribuído por dependência.

Ademais, leve a efeito a Secretaria deste Juízo as determinações contidas 

no despacho de fl. 30, certificando a tempestividade dos presentes 

embargos à execução.

Deixo de atribuir efeito suspensivo à mingua do preenchimento de requisito 

objetivo para tanto, qual seja, a garantia do Juízo da execução.

Após, intime-se a parte exequente/embargada para apresentar 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1215874 Nr: 10209-29.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MARQUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO VILELA DE SOUZA - 

OAB:17.833/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desapensem-se os presentes autos (1215874) dos autos do processo n. 

930615, apensando-os em seguida aos autos do processo n. 1109517, 

em relação ao qual foi distribuído por dependência.

Após, conclusos para apreciação do pedido de diferimento do pagamento 

das custas processuais para o final da demanda.
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Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 713225 Nr: 6452-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. MIRANDA 

- OAB:OAB/MT 9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895, THAÍS HELENA 

MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 Processo n. 6452-37.2011.811.0041

Código 713225

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).

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de abril de 2.018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 450716 Nr: 23233-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA PACHECO BALESTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12.503

 Processo n. 23233-71.2010.811.0041

Código 450716

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 903819 Nr: 32726-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S L OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELE EPP, IMOBILIARIA IDEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11250/O, KATIA CRISANTO - OAB:7345

 Processo n. 32726-33.2014.811.0041

Código 903819

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) 
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dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de abril de 2.018.

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 356069 Nr: 26575-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCASIM COMÉRCIO INDÚSTRIA E LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPÉ SERVIÇOS E OBRAS LTDA, LOIRTON 

JESUS DE CAMPOS, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ALBERTO FRANCISCO 

MECIANO - OAB:8854, SANDRO ALFARO - OAB:17773/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PASCHOAL 

ZANCHET - OAB:19505/0, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6668/MT

 Processo n. 26575-61.2008.811.0041.Código 356069Vistos.Trata-se de 

execução de título/cumprimento de sentença, no qual a parte devedora foi 

citada/intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.Nesse 

diapasão, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo, tornou-se necessária a verificação 

das declarações de bens e renda eventualmente prestadas à Receita 

Federal do Brasil.Desta feita, considerando que a parte executada deixou 

de satisfazer o crédito da parte exequente, 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.DEFIRO, ainda, o pedido de consulta 

ao sistema INFOJUD, cujo resultado segue em anexo, sendo que as 

informações eventualmente encontradas deverão ficar arquivadas em 

pasta própria na Secretaria para consulta pela parte credora no modo e 

pelo tempo previstos no artigo 477, §§ 1º e 2º, da CNGC Judicial.De igual 

modo, DEFIRO a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado segue em 

anexo.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

conta de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada 

a penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja 

negativa, manifeste-se a parte exequente, inclusive, sobre os resultados 

das consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, requerendo o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

possível levantamento de eventual restrição que tenha sido lançada no 

sistema RENAJUD.Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de 

abril de 2.018. Emerson Luis Pereira CajangoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 380140 Nr: 16140-91.2009.811.0041

 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: M. A DA SILVA SERVIÇOS DE PINTURA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFISA S/A, CONDOMÍNIO ED. CAMPO D' 

OURIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ANTONIO ALBINO 

DE OLIVEIRA - OAB:22998, GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA 

- OAB:OAB/SP 178.268A, LUCIANA HENRIQUES ISMAEL - OAB:OAB/SP 

16.762

 [...] Desta feita, considerando que a parte executada deixou de satisfazer 

o crédito da parte exequente, 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.DEFIRO, ainda, o pedido de consulta ao sistema 

INFOJUD, cujo resultado segue em anexo, sendo que as informações 

eventualmente encontradas deverão ficar arquivadas em pasta própria na 

Secretaria para consulta pela parte credora no modo e pelo tempo 

previstos no artigo 477, §§ 1º e 2º, da CNGC Judicial.De igual modo, 

DEFIRO a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado segue em 

anexo.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

conta de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada 

a penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja 

negativa, manifeste-se a parte exequente, inclusive, sobre os resultados 

das consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, requerendo o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

possível levantamento de eventual restrição que tenha sido lançada no 

sistema RENAJUD.Por fim, anote-se a substituição do patrono da ré 

GRAFISA S/A conforme comunicado (fls. 540/543). Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de abril de 2.018. Emerson Luis Pereira 

CajangoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1060663 Nr: 51310-17.2015.811.0041

 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: ANDERSON DE SOUZA 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito 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.
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019662-31.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação imposta pela sentença (id. 

12869980 pág. 01/04). A parte credora manifestou a sua concordância 

com o valor do depositado, requerendo o seu levantamento (id. 

12896171). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi 

satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. 

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 12896171 pág. 

01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante a 

procuração de (id. 8263845 pág. 01). Com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015120-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONAIR DE MELO FILHO (EXEQUENTE)
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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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015120-04.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: 

SONAIR DE MELO FILHO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora em petição conjunta com a 

credora compareceu aos autos (id. 12379672 pág. 01/03), informando que 

foi entabulado acordo, o comprovante de depósito do montante acordado 

foi juntado aos autos nos (ids. 12398088 e 12398094). É o relatório. 

Decido. O acordo preenche os requisitos legais. Assim, HOMOLOGO o 

acordo firmado para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, 

extinguindo o presente cumprimento de sentença nos termos do art. 487, 

III, “b” e 924 II ambos do CPC. Custas e honorários na forma pactuada. 

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido à (id. 12379672 pág. 

02), a qual possui poder para receber e dar quitação, consoante a 

procuração (id. 1977747 pag.01). Expeça-se, ainda, o competente alvará 

dos honorários periciais depositados (id. 12657276 pág. 01/04), em favor 

do perito Flávio Ribeiro de Mello, na conta informada no laudo pericial 

apresentado (id. 10988183 pág. 01). Com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. P.I. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024133-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANACISIO PEREIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024133-27.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: 

AMANACISIO PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação imposta pela sentença (ids. 

9285007, 9285008, 10898797 e 10898823). A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 12828578). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto 

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

12828578 pág. 01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, 

consoante a procuração de (id. 4546356 pág. 01). Com o trânsito em 

julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036354-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACI GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO)

 

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: 1016128-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ESTRABIS GOMES (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 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: 1028735-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012584-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO DAMASCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos 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: 1018904-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SOARES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012329-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE BRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011412-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO CUNHA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos 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: 1004765-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos 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: 1026423-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIZERIO ALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000914-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE DE OLIVEIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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: 1037527-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AMARILIO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

CLARO S.A. (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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: 1037765-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIENE EMANOELA DE SOUZA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035006-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT0010203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

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 
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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: 1024164-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDES GUARINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO OAB - MT0006304A (ADVOGADO)

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO)

ANDREIA LUIZA BORGES DA SILVA OAB - MT22678/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002425-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MR BIG PAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO)

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS E SCHURINGS LTDA - EPP (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006700-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MOREIRA DE CASTILHO MAGALHAES OAB - MT8287-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE CRISTINA ZUANAZZI BEVILAQUA (EXECUTADO)

MARCELO BEVILAQUA LACERDA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para informar sobre cumprimento da carta precatória, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003551-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI (EXECUTADO)

ANTONINHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

DORLEI VITORASSI (EXECUTADO)

SIRLEY STEDTEN VITORASSI (EXECUTADO)

MARIA LURDES VEZIGN AZZI (EXECUTADO)

ARDUINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI (EXECUTADO)

ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT0004624A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para informar sobre cumprimento da carta precatória, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025142-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL DE SOUZA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

VIACAO JUINA LTDA - EPP (RÉU)

SERRA DOURADA TURISMO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

 

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 15 dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011053-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREO ROMANIN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO)

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210/O (ADVOGADO)

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

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 DESPACHO Processo: 1011053-25.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 20.200,01; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, LIMINAR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO FERREO ROMANIN DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial e junte aos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência 

financeira. Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011185-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTON BUENO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA OAB - MT0013256A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011185-82.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 359.595,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 
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ARISTON BUENO FILHO Parte Ré: RÉU: RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Intime-se a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial e junte aos autos documentos que 

comprovem sua hipossuficiência financeira. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tal providência acarretará o indeferimento da gratuidade da 

justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031176-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ESTIGARRIBIA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031176-78.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 3.471,08; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[LIMINAR]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: M. DIESEL 

CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA Parte Ré: RÉU: MARCELO ESTIGARRIBIA 

Reitere-se a expedição do ofício ao Banco do Brasil para o cumprimento 

da decisão de Id. 10243492. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001204-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO CASTILHOS DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001204-63.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 29.984,52; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LIBERTY SEGUROS S/A Parte Ré: RÉU: LUIZ ALBERTO CASTILHOS DE 

SOUZA Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, no endereço indicado no Id. 11741423 Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012203-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMAN RODRIGUES DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012203-75.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ADELMAN RODRIGUES DE MORAIS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 
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curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1024871-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO OAB - MT19812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR CISCON FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024871-78.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.606,39; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/

[AGÊNCIE E DISTRIBUIÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA Parte Ré: RÉU: EDMAR CISCON 

FONSECA Pela derradeira vez, intime-se a parte autora, pessoalmente, 

sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 10883478, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018178-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DE DEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019243-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ANTONIO RODRIGUES (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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010104-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010104-98.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.216,45; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FABIO MOREIRA DA SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 25/07/2018, às 08h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 
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andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021855-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DE MELO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011154-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO MARTINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069845 Nr: 55327-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS EDUARDO ZEFERINO DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMAIS POSSEIROS, IVANILDO SAMPAIO 

NUNES, EVANIR PARANHOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA BARROS MARQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:23087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA 

QUINTO - OAB:13150/MT, RAFAEL DALL AGNOL - OAB:20.898-O/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para AUTORIZAR 

a imissão da parte Requerente na posse do bem descrito na inicial (lote 30, 

Quadra V-B, do Loteamento Shangrilá, 1ª Zona do Distrito Coxipó da 

Ponte, em Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula nº. 37.274, junto ao 

Cartório do 5º Oficio Serviço Notarial da 2ª Circunscrição Imobiliária da 

Capital).Antes, porém, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte ré ou 

terceiro que estiver no imóvel para a desocupação voluntária. 

Transcorrido o prazo sem a desocupação, expeça-se mandado de 

desocupação e imissão de posse, devendo para tanto, o Oficial de Justiça 

agir com a devida cautela, ficando autorizada ordem de arrombamento e 

uso de reforço policial, em sendo necessário.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 735304 Nr: 31652-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAOA DO BRASIL MONTADORA DE 

VEÍCULOS S/A, SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO LOURENÇO 

RODRIGUES NETO - OAB:150586/SP, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - 

OAB:188.868-B/ SP, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT, 

TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Ante ao exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 326/327 

pelo contador judicial e, via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE a 

impugnação à penhora ( fls. 306/307)No mais, considerando que o valor 

total é de R$ de R$ 88.962,96 ( oitenta e oito mil e novecentos e sessenta 

e dois reais e noventa e seis centavos), sendo liberado o montante de R$ 

61.738,26, resta um saldo remanescente de R$ 27.224,70 ( vinte e sete mil 

e duzentos e vinte e quatro reais e setenta centavos). Esse valor deve 

ser custeado por ambas as reclamadas, pois conforme disposto na 

sentença, trata-se de obrigação solidária. Assim, seguem informações 

mediante convênio (RENAJUD/BACENJUD), acerca da existência de bens 

em nome da parte executada.Procedo ao bloqueio eletrônico de bens nos 

seguintes termos: CREDOR:RENATO GOMES NERYDEVEDORES:CAOA DO 

BRASIL MONTADORA DE VEÍCULOS S/A(CNPJ/CPF: 

03.471.344/0001-77)SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS 

LTDA(CNPJ: 08.860.168/0002-60)VALOR: R$ 27.224,70 Segue anexo o 

protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a parte executada 

para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Em caso 

negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1049050 Nr: 45935-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO GALDINO DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA MACIEL FERREIRA, SAGA 

PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - 

OAB:18543, THIAGO COELHO DA CUNHA. - OAB:16317/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGNEL CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:12934, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 

9552

 Homologo a desistência da testemunha Fernando Silva Zequini.

Procedida as atualizações, renove-se a conclusão para sentença, 

observando-se a ordem legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 870335 Nr: 9820-49.2014.811.0041

 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: ROSA TONON DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UM INVESTIMENTO S.A CORRETORA DE 

TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS, SANTANDER BRASIL ASSET 

MANAGEMENT DIST. TIT. E VALORES IMOB., ATIVA CORRETORA DE 

TÍTULOS CAM VALORES, CAPITAL MT AUTONOMO DE INVESTIMENTOS 

LTDA, ALDO J. MONIZ DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAYROUZ ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147, JOSE 

GABRIEL ASSIS DE ALMEIDA - OAB:OAB/RJ 52.359, PETERSON 

CALAZANS DO PRADO DUARTE - OAB:16538, RICARDO MARFORI 

SAMPAIO - OAB:222.988-SP

 Proceda-se as juntadas de preposição bem como as de 

substabelecimentos.

Homologo o pedido de desistência da oitiva dos representantes do 

Santander Brasil Asset Management Dist. Tit. E Valores Imobiliaria, Ativa 

Corretora de Títulos Cam Valores e Um Investimento s.a Corretora de 

Titulos e Valores Imobiliários.

Indefiro os pedidos de 1205/1209, no que tange a reconsideração da 

prova pericial e documental para Receita Federal do Brasil, pelos motivos 
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já expostos na decisão saneadora de fl.1184/1199, aliado ao fato de que o 

depoimento pessoal do Sr. Rafael Teixeira Mandu, preposto da requerida 

Capital MT autônomo de investimentos, foi suficientemente esclarecedor.

Expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha arrolada pela 

requerida Um investimentos, devidamente indicada às fls. 1232/verso, 

devendo ser efetuado o respectivo preparo, ficando consignado o prazo 

de 30 (trinta) dias para cumprimento, uma vez que o presente feito 

encontra-se inserido na meta 2 do CNJ.

Friso que a expedição de carta precatória não suspenderá a marcha 

processual, uma vez que a referida testemunha não é indispensável para 

o julgamento da lide, bem como seu requerimento de oitiva foi efetuado 

somente após a decisão saneadora de fls. 1184/1199, nos termos do art. 

377 do CPC sendo que escoado o prazo do cumprimento da precatória 

será aberto vista dos autos para apresentação de memoriais, na forma 

alhures acordada, independentemente de cumprimento da precatória.

Destaco ainda que o negócio jurídico processual independe de 

homologação deste juízo.

Determino ainda que a intimações para o requerido Banco Santander 

sejam feitas exclusivamente em nome do causídico Carlos Fernando 

Siqueira Castro, OAB n.º 15104 A.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 843062 Nr: 47004-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA MARIA DA SILVA SOARES, OSEIAS 

ALVES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO EULÁLIO FERNANDES - 

OAB:29.722 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SHOFFEN - OAB:10.657/MT

 Intimo o(a) advogado(a)Marcos Alexandres Schoffen - OAB/MT nº 

10.657, para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 931994 Nr: 50397-69.2014.811.0041

 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: JORGE PABLO DE JESUS PEREIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15.140, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS, JOÃO RODRIGO 

ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - 

OAB:OAB/MS 10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 A parte requerida BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A se manifestou às 

fls. 240/241 informando que o médico perito designado é anestesista, 

pugnando seja designado outro perito, especialista em ortopedia.

Entendo que o fato de o perito nomeado não atuar na área do caso que se 

pretende analisar não é suficiente para afastar a credibilidade de seu 

trabalho. Ademais verifica-se que o perito é pós-graduado em avaliação 

do dano corporal pós traumático pela Universidade de Coimbra - Portugal, 

não restando comprovado que a sua nomeação pode vir a causar prejuízo 

à defesa das partes.

Atento aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e em análise 

a outras decisões proferidas nesta Vara, entendo adequado o valor 

proposto pelo perito, no montante de R$3.600,00 (três mil e seiscentos 

reais).

Assim, intime-se a parte requerente para que providencie o depósito em 

Juízo e em igual prazo proceda a indicação de assistente técnico e 

apresentação dos seus quesitos (CPC, art. 521, §1º), sob pena de 

preclusão, para o que também deverá ser intimado o exequente.

Feito isso, autorizo o levantamento de 50% do valor dos honorários, 

intimando-se o Sr. Perito a receber a respectiva quantia e a dar início à 

avaliação, independentemente de compromisso (CPC, art. 422), a qual 

deverá ser concluída no prazo de 10 (dez) dias.

Entregue o laudo, fica desde já autorizado o levantamento dos outros 50% 

do valor dos honorários.

Sobre a avaliação digam as partes, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035630-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035630-04.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CARLOS GOMES DE SOUZA Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela parte autora em face 

da sentença prolatada em Id. 12555704, ao argumento de que houve erro 

material quanto à aplicação do valor devido da condenação. Compulsando 

os presentes autos, verifico o erro material, ao passo que na parte 

dispositiva deliberou pela correção do valor da condenação. No que tange 

à omissão dos honorários sucumbenciais, 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, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes 

Embargos, passando a parte dispositiva conter a seguinte redação: “(...) 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe de R$ 2.868,75 (dois 

mil e oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (29/08/2017). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. No mais, 

permanece inalterada a sentença atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036468-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE SOUZA MANGABEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036468-44.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 
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TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: GABRIELE SOUZA MANGABEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela parte autora 

em face da sentença prolatada em Id. 12626471, ao argumento de que 

houve erro material quanto à aplicação do valor devido da condenação. 

Compulsando os presentes autos, verifico o erro material, ao passo que 

na parte dispositiva deliberou pela correção do valor da condenação. No 

que tange à aplicação do grau de invalidez, o grau de 50% do membro 

inferior direito foi aplicado corretamente, pois o registro do sinistro é 

posterior à atualização da tabela da SUSEP, devendo-se aplicar os 

percentuais ao tempo do sinistro. Ante o exposto, ACOLHO 

PARCIALMENTE os presentes Embargos, passando a parte dispositiva 

conter a seguinte redação: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (11/09/2017). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. No mais, 

permanece inalterada a sentença atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011038-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCELINO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1011038-90.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE FRANCELINO FILHO Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela parte requerida 

argumentando a existência de omissão e contradição na sentença 

proferida em Id. 11967162. 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: 1019017-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GONCALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019017-06.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADAO 

GONCALVES DE SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela 

parte requerida em Id. 12569556, em face da sentença prolatada em Id. 

12288072, alegando a existência de contradição sob o argumento de que 

se aplicou o grau de invalidez de 100% para o “olho direito” quando o 

correto seria o percentual de 50%, bem como aplicou-se 50% para o 

“segmento da coluna lombar”, quanto o correto seria p percentual de 25%, 

conforme prevista na Tabela da SUSEP. Vieram-me os autos conclusos. 

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, convencido estou 

de sua procedência. Denota-se que o laudo médico emitido junto ao Id. 

11505398, foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do olho direito avaliada em 100% 

de 50% e invalidez permanente parcial incompleta do segmento da coluna 

lombar avaliada em 50% de 25%. Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda completa da mobilidade do “olho 

direito”, o percentual incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), 

e para o caso de perda completa da mobilidade do “segmento da coluna 

lombar”, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez do olho direito que acomete a vítima é de 100% (cem por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de 

R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), bem como o grau de 

invalidez do segmento da coluna lombar que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (hum mi e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), totalizando o montante no valor de R$ 

8.437,50 (oito mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). Diante do exposto, levando-se em consideração a existência 

de contradição, plenamente remediável, ACOLHO os presentes Embargos, 

atribuindo-lhes efeitos infringentes, passando a parte dispositiva conter a 

seguinte redação: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe de R$ 8.437,50 (oito mil e quatrocentos e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(18/03/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)”. No mais, permanece inalterada a 

sentença atacada. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021719-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINOLEAU ASSIS DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021719-22.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: DINOLEAU ASSIS 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. 12411873. Vieram-me os autos 

conclusos. Compulsando os presentes autos não verifico qualquer 
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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: 1015018-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIRES DE JESUS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015018-45.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ENIRES DE JESUS 

JUNIOR Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela parte autora 

em Id. 12752843, em face da sentença prolatada no Id. 12532698, 

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 70% 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008684-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CARLA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BATISTA DA SILVA OAB - GO50124 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILDES ESPIRITO SANTO CORINGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008684-58.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 53.081,31; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: KENIA 

CARLA BARBOSA Parte Ré: EXECUTADO: JOILDES ESPIRITO SANTO 

CORINGA O art. 98, do CPC, dispõe que o direito à gratuidade da justiça 

será deferido àqueles com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ante a 

apresentação dos novos documentos, defiro à parte autora os benefícios 

da gratuidade da justiça. Cumpra-se a decisão de Id. 12601449. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010945-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010945-93.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JULIANO GONCALVES DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: CASTRO & 

RIGOTI LIMITADA - ME Após interposição da exordial, o autor apresentou a 

manifestação de Id. 12930240 pugnando pela retificação no trâmite 

processual, eis que tem interesse que a ação tramite junto ao Juizado 

Especial desta comarca. Tendo em vista a incompatibilidade entre os 

sistemas, não há como remeter a presente ação, não restando alternativa 

a não ser a sua extinção, para que o autor proponha a ação novamente, 

agora perante o juízo competente. Posto isso, DECLARO EXTINTA a 

presente ação, sem resolver o mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, 

do CPC. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015388-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR OAB - RO3897 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FRANTZ (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015388-58.2016.8.11.0041 Vistos e etc. O pedido 

de ID. 3058158 já foi deferido. Assim, cumpra-se integralmente o 

determinado no ID. 11301895. Cuiabá, 26 de abril de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1014008-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DAROIT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO ROTTILI (REQUERIDO)

ALMIR CARNEIRO PEREIRA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME (REQUERIDO)

MILTON LAURO SCHMIDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014008-63.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se 

pessoalmente o interpelante para atender ao chamado constante no ID. 

10966809, em 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de abril de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010971-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARIA FERRER ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MOREIRA BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010971-91.2018.8.11.0041 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 CPC, 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). Deverá ainda adequar o valor atribuindo à causa, 

observando o que determina o art.58, III da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026841-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR CESAR MEURER MOTTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026841-16.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 12506964, bem como a habilitação constante no ID 12570292. 

Intime-se o autor para, querendo, impugnar a contestação e documentos 

juntados. Cuiabá, 27 de abril de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008372-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPABLO BORGES DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008372-82.2018.8.11.0041 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 CPC, 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, apresentar cópia de prévio 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Deverá ainda, apresentar documento pessoal com foto e 

demais documentos com a sua assinatura, pois os documentos 

colecionados nos autos pertencem a pessoa diversa do autor. Após o 

decurso de prazo, certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT 27 de 

abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008374-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JORGE PEIXOTO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008374-52.2018.8.11.0041 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 CPC, 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, apresentar cópia de prévio 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Deverá ainda, apresentar documento pessoal com foto e 

demais documentos com a sua assinatura, pois os documentos 

colecionados nos autos pertencem a pessoa diversa do autor. Após o 

decurso de prazo, certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT 27 de 

abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008528-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008528-70.2018.8.11.0041 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). No mesmo prazo, deverá a parte autora regularizar sua 

representação processual, tendo em vista que a assinatura na 

procuração colecionada nos autos, diverge da assinatura da parte autora. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008536-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIANE PIM PALU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008536-47.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, regularizando 

sua representação processual, tendo em vista que a assinatura na 

procuração colecionada nos autos diverge da assinatura da parte autora 
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e apresentar comprovante de endereço atualizado e legível, pois o que se 

encontra encartado nos autos está ilegível. Cuiabá, 27 de abril de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008665-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PAIXAO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008665-52.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008673-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIAS CASSIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008673-29.2018.8.11.0041 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 CPC, 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, apresentar cópia de prévio 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Deverá ainda, apresentar comprovante de endereço 

atualizado. Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT 27 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010265-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT0008848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA CILENE ROSA DE AVELAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010265-45.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se 

pessoalmente a executada para que se manifeste em cinco dias sobre a 

petição de p. ID 11051131, que informa o descumprimento do acordo 

entabulado entre as partes. Em seguida, concluso para deliberação. 

Cuiabá, 27 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.: 372203 Nr: 8657-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA PALMIERI FERREIRA 

CORREA DA COSTA - OAB:8064, RODOLFO CORRÊA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO MÁRCIO DA SILVA - 

OAB:5340/MT

 Certifico que procedo a intimação do exequente/autor para retirar a 

certidão de crédito expedida, que encontra-se arquivada na pasta própria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 393398 Nr: 28755-16.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE SOUZA SILVERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Certifico que, procedo a intimação do requerido para oferecer 

contrarrazões ao recurso adesivo de apelação, no prazo de 15 

(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 375849 Nr: 11917-95.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO AURÉLIO PAES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, encaminho intimação às partes para se 

manifestarem acerca do retorno dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 815188 Nr: 21642-69.2013.811.0041

 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: ELARMIN MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA, EDSON DE 

MATOS GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 9779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, DEFENSORIA PUBLICA - SÃO CARLOS - OAB:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

JULGO PROCEDENTE esta ação de cobrança ajuizada por ELARMIN 

MIRANDA para CONDENAR SOLIDARIAMENTE os réus LUZIA APARECIDA 

DE OLIVEIRA e EDSON DE MATOS GUIMARÃES ao pagamento da 

obrigação decorrente do Contrato de Locação Comercial acostado às p. 

24/30, no valor de R$ 38.446,08 (trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e 

seis reais e oito centavos). Referido valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 
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ao mês, a partir do vencimento de cada prestação (art. 397, CC).Custas e 

despesas processuais deverão ser suportadas pelos réus, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, 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, 26 de abril de 2018.Ana Paula da Veiga 

Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1295963 Nr: 7118-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA PINTO, CHRISTIANE LEITE 

DA COSTA BARROS, JOSÉ DA COSTA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA DALBEM, JOSE 

DALBEM, GUILHERME JOSÉ DE BRITO, ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE 

SANTA CATARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:OAB/MT 12.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, RAUL CANAL - 

OAB:10308/DF

 Processo nº 7118-91.2018.811.0041

Código 1295963

DESPACHO

Cientifiquem-se os autores e o Juízo deprecante da distribuição desta 

carta precatória para este Juízo.

Intime-se o patrono dos autores para juntar a estes autos procuração de 

ambas as partes, cópia da decisão que determinou a expedição da carta 

precatória e a cópia da decisão que fixou o ponto controvertido, conforme 

determina o art. 260, inciso II do CPC.

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, 26 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.: 710575 Nr: 3546-74.2011.811.0041

 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: DERALDO PEREIRA BOFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de 

seguro obrigatório proposta por DERALDO PEREIRA BONFIM em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao 

pagamento da quantia de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária desta data.Custas processuais pela ré. 

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC).Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. P.I .Cumpra-se.Cuiabá, 26 de abril 

de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 24574 Nr: 1378-32.1993.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto de Serviços Tanguri Ltda., ADEMAR 

FRANCISCO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA, GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Amorim Junior - 

OAB:3170/GO, JULIANO FABRICIO DE SOUZA - OAB:5480, JULIANO 

FABRÍCIO DE SOUZA - OAB:5480/MT, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - 

OAB:2850-A/SP, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:5498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Antônio Álvares - 

OAB/MT 3.432 - OAB:, Dr. Marcelo Silva Moura - OAB/MT 12.307 - 

OAB:, José Antonio Duarte Alvares - OAB:3432

 Certifico que procedo a intimação das partes para manifestarem sobre o 

auto de arrematação, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 390098 Nr: 25505-72.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA BARBOSA 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:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de 

seguro obrigatório proposta por APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta 

ao pagamento da quantia de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária desta data.Custas e despesas processuais 

pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC).Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I .Cumpra-se.Cuiabá, 26 

de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 145703 Nr: 6217-27.1998.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENANCIO HENRIQUE EUBANK NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIZARD CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH SOUSA DOURADO - 

OAB:13788 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056, 

MICHELE CAMARGO RIBEIRO - OAB:12.490-B

 Nos termos da Legislação vigente, certifico que procedo a intimação da 

parte autora para manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1157880 Nr: 35012-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, ROMEU AQUINO NUNES - OAB:3.770

 Com estas considerações e fundamentos, nos termos do art. 487, I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito esta ação de 

arbitramento de honorários advocatícios proposta por Sisane Vanzella em 

face do Banco do Brasil S/A, para condená-lo ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice 

INPC a partir da data deste julgamento.Condeno o réu nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% 

do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Transitado 
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em julgado, arquive-se com as cautelas legais.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 

de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 950276 Nr: 60692-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDSF, CDSFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSCDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

V.G.S.F., representada por sua genitora Cirlene da Silva Ferreira em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar o réu ao 

pagamento de R$ R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso.Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré também ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 26 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1023036 Nr: 33424-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JUNIOR ALVES REZENDE

 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: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

JOSÉ JUNIOR ALVES REZENDE em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso.Autorizo o levantamento dos honorários periciais. 

Expeça-se alvará em favor do perito.Custas e despesas processuais pela 

ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

com baixa na distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 26 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 927911 Nr: 48173-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORO REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FAGGINI DIB - 

OAB:256.917/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação regressiva proposta pelo 

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA. e CONDENO a ré NORO REPRESENTAÇÕES LTDA. ao 

pagamento do montante de R$ 349.459,25 (trezentos e quarenta e nove 

mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco 

centavos).Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

do INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação 

(405, CC).Em razão da sucumbência recíproca, custas pro rata. Fixo os 

honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 925333 Nr: 46702-10.2014.811.0041

 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: MAICK ANDRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

MAICK ANDRE DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso.Expeça-se certidão de crédito referente aos 

honorários periciais.Custas processuais pela ré. Condeno a ré ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 900,00 (art. 85, § 

8º do CPC).Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 805944 Nr: 12417-25.2013.811.0041

 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: DIVINA MARIA AGUIAR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos às fls. 152/158 são 

tempestivos. Sendo assim, nos termos da legislação vigente e dos artigos 

482, VI da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para ofertar suas contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 842531 Nr: 46571-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI, JULIO 

CESAR VAQUERO COBIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, AUTO 

POSTO ROTEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 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) GABRIEL STAUT 

ALBANEZE, 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.: 126786 Nr: 14730-08.2003.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO ROTEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 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) GABRIEL STAUT 

ALBANEZE, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1025232-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTERO DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT0006911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025232-95.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o executado, 

embora intimado, não comprovou a alegada hipossuficiência, conforme 

certidão de ID. 12522006. Posto isto, considerando que o exequente não 

colacionou aos autos prova convincente de sua hipossuficiência, 

INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo 

ao exequente o parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no 

art. 98, §8° do CPC/15. Assim, poderá o exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas e taxas iniciais, em 02 parcelas iguais e 

sucessivas. Conforme informado pelo Departamento de Controle e 

Arrecadação, na Divisão de Arrecadação e Fiscalização - Foro Judicial do 

TJMT (tel - 3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo parcelamento das 

custas judiciais deverá realizar a emissão das guias de parcelamento, mês 

a mês no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes” colocando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo o(a) autor(a) adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de abril de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000058-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA MAELLY ROCHA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO OAB - MT1933-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOKMOS MODAS LTDA - ME (RÉU)

PRISMA MODAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000058-50.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de reparação de danos morais e materiais proposta por Kassia 

Maelly Rocha Freitas contra DOKMOS MODAS, nome fantasia Prisma 

Modas LTDA-ME, todos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, 

relata a autora que em 31/12/2015 firmou contrato verbal de compra de 

roupas com a ré, sendo exigido o pagamento antecipado de R$3.621,00 

que foi realizado por meio de 02 cheques no valor de R$1.810.50. Aduz 

que passados alguns meses após a compra, a ré não lhe entregou as 

roupas contidas no orçamento de ID 11272717, o que a levou a não honrar 

com os cheques emitidos, gerando assim a negativação do seu nome junto 

aos SPC/SERASA. Sustenta que por ter havido o descumprimento mútuo 

do contrato, entrou em contato com a ré para reaver as cártulas, contudo, 

sem sucesso. Informa que teme que a ré tenha repassado as cártulas à 

agiotas, pois sempre que solicita a sua devolução este age com descaso. 

Diante do temor do repasse das cártulas para terceiros, e dos prejuízo 

que a negativação do seu nome gera junto ao seus fornecedores, postula 
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a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar a retirada 

do seu nome dos órgão de proteção ao crédito. A inicial foi instruída com 

diversos documentos, sendo emendada sob ID 11514392. O pedido de 

justiça gratuita foi indeferido, sendo permitido o parcelamento das custas 

judiciais. (ID11563938) A autora informou o pagamento da 1° parcela das 

custas judiciais. (ID 12827089) Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Defiro a emenda a inicial requerida sob o ID 12827089. 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 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. 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.) Nessa fase processual inexiste nos autos prova da 

probabilidade do direito invocado, nem da rescisão extrajudicial, tampouco 

quanto aos produtos. Da mesma forma não está presente o perigo da 

demora, pois os cheques são datados de 31/12/2015 e foram depositados 

e estornados em 31/05/2016. Assim, diante do não preenchimento dos 

requisitos, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RISCO DE INSCRIÇÃO DOS DADOS DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO 

COMPROVAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/2015 – RECURSO 

DESPROVIDO. Se não restarem demonstrados os requisitos previstos no 

Art. 300 do CPC/2015, não deve ser deferida a tutela de urgência 

postulada pelo Autor Agravante.Caso o Autor Recorrente não demonstre 

o risco de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não há 

que se falar em deferimento de tutela de urgência para obstar tal ato.(AI 

72470/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) 

Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA. 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, 25 de abril de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034777-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034777-92.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 
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revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor foi 

intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, no entanto, não 

colacionou nenhum documento que comprove que o valor por ele 

percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

considerando que o autor não colacionou aos autos prova convincente de 

sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

Entretanto, oportunizo ao autor o parcelamento das custas judiciais, 

conforme previsto no art. 98, §8° do CPC/15. Assim, poderá o(à) autor(a), 

no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas iniciais, em 04 

parcelas iguais e sucessivas. Conforme informado pelo Departamento de 

Controle e Arrecadação, na Divisão de Arrecadação e Fiscalização - Foro 

Judicial do TJMT (tel - 3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo 

parcelamento das custas judiciais deverá realizar a emissão das guias de 

parcelamento, mês a mês no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes” colocando nos respectivos 

campos os valores correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o 

prazo de 15 dias, e não tendo o(a) autor(a) adimplido com a integralidade 

das custas e taxas judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de 

abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013664-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SCHULTZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SPERAFICO DE ANDRADE OAB - SC21672 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (EMBARGADO)

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013664-82.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

embargos à execução movido por RODOLFO SCHULTZ contra EMAL 

EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA, FRANCISCO CONRADO 

FERREIRA PENCO , ambos qualificados na inicial. A inicial veio instruída 

com diversos documentos. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 

9589609 ). Intimada para recolhimento das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, a parte embargante não atendeu ao chamado 

judicial. (ID 11956873 ) Os autos me vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. O embargante, devidamente intimado, deixou de recolher 

as custas judiciais. Diante da ausência de recolhimento das custas e da 

não comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do 

CPC/15. Custas e honorários indevidos, eis que a presente ação sequer 

chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de abril de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032874-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA (AUTOR)

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO)

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO VIEGAS DE PINHO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032874-22.2017.8.11.0041 Vistos e etc. VIVIANA 

KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA e DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA 

ajuizou AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE 

ADVOCATÍCIO em desfavor de JANIO VIEGAS DE PINHO . A inicial foi 

instruída com diversos documentos. O réu não foi citado. Os autores 

requereram a desistência do feito. (ID 10860332 ) Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se AÇÃO DE ARBITRAMENTO E 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE ADVOCATÍCIO proposta por VIVIANA 

KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA e DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA 

em desfavor JANIO VIEGAS DE PINHO . Os autores desistiram do feito e 

requereram a sua extinção sem resolução do mérito. O réu sequer foi 

citado. Desta forma, desnecessária a concordância da parte contrária 

quanto ao pedido de desistência. Assim, nos termos do art. 200, parágrafo 

único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Custas pelos autores. Deixo de 

condená-los nos honorários sucumbenciais, eis que o réu sequer foi 

citado. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. 

I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004069-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPORTS NUTRI INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SIBIN DELCARO OAB - SP324619 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXNUTRI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004069-25.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por SPORTS NUTRI INDUSTRIA 

COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME contra MAXNUTRI COMERCIO DE 

ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME , ambos qualificados na inicial. Não há 

nos autos pedido de justiça gratuita, sendo certificado nos autos que não 

houve recolhimento das custas judiciais iniciais (id. 12606295) Os autos 

me vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. O autor deixou 

de recolher as custas judiciais. Diante da ausência de recolhimento das 

custas e não havendo pedido de justiça gratuita, extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do 

CPC/15. Custas e honorários indevidos, eis que a presente ação sequer 

chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000533-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STIEGEMEIER & REIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S (ADVOGADO)

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (REQUERIDO)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000533-06.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão contratual c/c anulação de cláusulas contratuais c/c 
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indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência movida 

por STIEGEMEIER & REIS LTDA - ME em desfavor de CUIABA PLAZA 

SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, 

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, CONSORCIO 

EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING , já qualificados nos 

autos. O feito teve regular tramitação. As partes resolveram transacionar 

entre si, conforme termo de ID 12654202 e ID 12654206 protocolado e 

assinado digitalmente. A autora ratificou os termos do acordo (ID 

12727254 ). Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido. Tratando-se 

de direito disponível e estando as partes devidamente representadas, 

homologo o acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos 

termos do art. 487, III, b CPC. Isento de custas remanescentes, nos termos 

do artigo 90, §3º do CPC. Honorários na forma pactuada. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 

27 de abril de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019030-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA ALVES LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEONORA MARIA BARROS GONCALVES OAB - MT0012578A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. (RÉU)

ENOTEL - HOTELS & RESORTS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REBEKA MARIA BRAGA CAMPOS OAB - PE27973 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019030-05.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e 

morais, movida por LORENA ALVES LACERDA em desfavor de ENOTEL - 

HOTELS & RESORTS S/A, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE 

INTERCAMBIO LTDA. , já qualificados nos autos. O feito teve regular 

tramitação. As partes resolveram transacionar entre si, conforme termo de 

ID 11934042 , protocolado e assinado digitalmente. Os réus apresentaram 

nos autos o comprovante de depósito, nos termos acordados (ID 

12229491). Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido. Tratando-se 

de direito disponível e estando as partes devidamente representadas, 

homologo o acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos 

termos do art. 487, III, b do CPC. Isento de custas remanescentes, nos 

termos do artigo 90, §3º do CPC. Honorários na forma pactuada. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de abril de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003189-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERENTE)

VALDECIR MESSIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003189-33.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Homologação de acordo extrajudicial , movida por GREMIO 

DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - GDO em desfavor de VALDECIR MESSIAS DOS SANTOS , já 

qualificados nos autos. As partes transacionaram extrajudicialmente e 

requereram a homologação do acordo apresentando os termos 

(ID.11738801). Intimados para regularizarem a representação processual 

(ID.11821122), as partes atenderam ao chamado judicial (ID. 11955644, 

11955780, 11955804, 11955834). Os autos vieram conclusos É o relatório. 

Decido. Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo o acordo para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. Custas e honorários 

na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038045-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DE OLIVEIRA DA SILVA PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA OAB - MT19083/O 

(ADVOGADO)

ARIADNE SELLA SIMOES OAB - MT0020639A (ADVOGADO)

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997/O 

(ADVOGADO)

MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO OAB - RJ169590 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038045-57.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Tutela Provisória de Urgência antecipada em caráter antecedente 

proposta por Jocilene de Oliveira Silva Palma contra Fatex Residencial 

Construtora e Incorporadora Ltda, já qualificados e representados nos 

autos. As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo 

para homologação (ID 12594312). É o relatório. Decido. Tratando-se de 

direito disponível e estando as partes devidamente representadas, 

homologo por sentença o acordo para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. Isento de custas 

remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. Honorários na forma 

pactuada. As partes desistiram do prazo recursal. Assim, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas legais. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de abril de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1016133-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO)

LEONARDO MARTINS WYKROTA OAB - MG87995 (ADVOGADO)

CAMILA RODRIGUES GUIMARAES OAB - MG135991 (ADVOGADO)

GABRIELLE APARECIDA DE MELO ALELUIA OAB - MG130292 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINCON CASTRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016133-38.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Tendo em 

vista o cumprimento da notificação (ID.4509634), materialize-se e 

entreguem uma cópia dos autos a notificante, observando-se as 

formalidades legais (art. 729 do CPC). Após, arquive-se. Cuiabá, 26 de 

abril de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022491-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS VILELA OAB - MT0019570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1022491-82.2017.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por OTAVINA DE 

SOUZA contra SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, 

trazendo aos autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, 

a mesma deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De 

acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor emende ou complete a 

petição inicial. Segundo dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, 

caso o autor não cumpra a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial 

deverá ser indeferida. No caso dos autos, constou claramente na decisão 

que um dos requisitos para a propositura do pedido de recebimento de 

seguro obrigatório DPVAT é a comprovação de prévio requerimento 

administrativo. Desta forma, foi determinado à autora que emendasse o 

pedido inicial, juntando aos autos o documento necessário. Contudo, 

devidamente intimada, a autora não cumpriu com a determinação. Com 

estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 

27 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016290-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MOURA MORALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT0013094A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PALEARE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016290-11.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão contratual por vício redibitório cumulado com 

indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela antecipada 

proposta por MARINA MOURA MORALES contra CONSTRUTORA 

PALEARE LTDA., já qualificados e representados nos autos. As partes se 

compuseram e apresentaram os termos do acordo para homologação (ID 

9938746). É o relatório. Decido. As partes estão devidamente 

representadas e seus advogados têm poderes para transigir, conforme 

procurações de ID 3003965 e ID 4456098. Tratando-se de direito 

disponível e estando as partes devidamente representadas, homologo por 

sentença o acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos 

termos do art. 487, III, b do CPC. Isento de custas remanescentes, nos 

termos do artigo 90, §3º do CPC. Honorários na forma pactuada. Após o 

trânsito em julgado certifique-se e arquive-se com as cautelas legais. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006851-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS KENNEDY FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006851-39.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA proposta por ELVIS KENNEDY FREITAS contra BANCO 

BRADESCO S.A. , ambos qualificados na inicial. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 

9480267). Intimada para recolhimento das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, a parte autora não atendeu ao chamado judicial. 

(ID 11028281) Os autos me vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. O autor devidamente intimado, deixou de recolher as custas 

judiciais. Diante da ausência de recolhimento das custas e da não 

comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do 

CPC/15. Custas e honorários indevidos, eis que a presente ação sequer 

chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033259-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO OAB - MT0016769A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033259-67.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de reparação de danos materiais c/c danos morais proposta por 

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO contra HDI SEGUROS S.A. 

, ambos qualificados na inicial. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Uma vez que na inicial não havia pedido de justiça gratuita, 

foi determinado que a autora providenciasse o recolhimento das custas no 

prazo de 15 dias (ID. 10570987), no entanto, a parte deixou transcorrer o 

prazo, conforme faz prova a certidão constante no ID 11175118. Após o 

decurso do prazo a autora peticionou requerendo o deferimento da justiça 

gratuita sem sequer comprovar a alegada hipossuficiência (ID 11769587). 

Os autos me vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. A 

autora devidamente intimada deixou de recolher as custas judiciais. Diante 

da ausência de recolhimento das custas e da não comprovação da 

alegada hipossuficiência, extingo o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC/15. Custas e 

honorários indevidos, eis que a presente ação sequer chegou a ser 

recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1023017-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS TOLEDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023017-49.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de liquidação de sentença ajuizada em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL S/A . A inicial foi instruída com diversos documentos, sendo 

que embora na qualificação conste como parte William Flávio Pereira de 

Toledo e Souza, os documentos apresentados pertencem à pessoa de 

Thais Toledo Pereira de Souza (ID. 9165261). Em agosto de 2017 foi 

determinada a remessa dos autos ao juízo da comarca de Rio Branco - AC 

(ID 9220845). Posteriormente, o patrono desta ação requereu a 

desistência da ação, petição esta em que constou como parte Thais 

Toledo Pereira de Souza (ID. 9443640), razão pela qual foi determinada a 

sua intimação para esclarecimentos (ID 10528371), todavia, este 

permaneceu inerte (ID 11174835). Não houve citação. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de liquidação de sentença 
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movida em desfavor REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A . O(a) 

autor(a) desistiu do feito e requereu a sua extinção sem resolução do 

mérito. Não houve citação. Desta forma desnecessária a concordância da 

parte contrária quanto ao pedido de desistência. Assim, nos termos do art. 

200, parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Custas pelo(a) autor(a). 

Deixo de condená-lo(a) nos honorários sucumbenciais, eis que a(o) ré(u) 

sequer foi citado(a). Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002724-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

RENATA ASSIS BARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEIDILENE DE JESUS SANTANA (RÉU)

MAGNO JOSE DA SILVA (RÉU)

VANILSA FONSECA DA SILVA (RÉU)

JOSE XAVIER DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 27 de abril de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006571-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZER MACHADO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT2.629 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY PINHEIRO DE ARAUJO (EXECUTADO)

SINDICATO DOS CORRETORES DE IMOVEIS DO EST DE MAT GROSS 

(EXECUTADO)

CONCEICAO MARIA DA SILVA PINHEIRO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARLO FARIA OAB - 112.734.788-86 (REPRESENTANTE)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 27 de abril de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003085-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA LEAL FONSECA (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

09:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008891-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA ELIAS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso a Autora 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. Ainda, intime-se a parte autora para 

que manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, o interesse na realização, ou 

não, de audiência de conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do 

Novo Código de Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de 

indeferimento da inicial, no termos do art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008748-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOR LUIZ PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

FMR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Cite-se a parte Executada para pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar no mandado a possibilidade da parte Executada opor 

Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de Processo Civil). Não 

se efetivando o pagamento, determino o cumprimento do mandado de 

penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a 

parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada a parte 

Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se façam necessários 

para garantia da execução, nos termos do artigo 830 do Código de 

Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo 

reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, 

do Código de Processo Civil. O Exequente deverá comprovar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010367-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010367-33.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[ATOS UNILATERAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Intime-se o Requerente para emendar 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de retificar o valor dado à 

causa, adequando-o ao conteúdo patrimonial reivindicado (“20% sobre o 

valor do débito da dívida executada atualizada até 22/04/2013 – item “22” 

da inicial), bem como, para indicar sua opção pela realização ou não da 

audiência conciliatória (art. 319, VII, do Código de Processo Civil), sob 

pena de indeferimento da inicial. Com a emenda, determino que a 

Secretaria retifique junto ao sistema PJE o valor dado à causa. Nos termos 

do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, determino também que a 

parte Requerente emende sua inicial, no mesmo prazo acima fixado, 

comprovando sua impossibilidade de arcar com as custas e taxas 

processuais, inclusive momentânea para fins de apreciação do pedido de 

pagamento das custas ao final do processo, sob pena de indeferimento 

dos benefícios pretendidos, ou então que realize o recolhimento das 

custas, observando o novo valor dado à causa. Transcorrido o prazo, 

certifique o necessário e venham os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006042-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON TENORIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intime o Requerente para que esclareça, em 15 (quinze) dias, 

se a autora da ação é Cristiane Jaqueline da Silva conforme consta na 

inicial e seus documentos, ou Weverton Tenorio da Cruz conforme consta 

no sistema PJE, sob pena de indeferimento da inicial. Com a manifestação, 

sendo a Requerente Cristiane Jaqueline da Silva, determino a retificação 

dos dados cadastrais das partes junto ao sistema PJE, uma vez que o 

advogado, que possuía o dever de cadastrar corretamente as partes, não 

possui a possibilidade de proceder a retificação. Com a retificação, 

venham os autos conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006512-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ WELTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo dos autos que a parte autora não cumpriu o contido 

no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: 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 Código de 

Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006592-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo dos autos que a parte Autora não cumpriu o contido 

no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: 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 Código de 

Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009832-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON LUIZ ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o 

§1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 
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Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 

2018, às 12:00 horas, a ser realizada na Sala 06 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Citem-se as Requeridas, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação 

e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). O Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As 

partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Por fim, consigno que o presente 

deve ter prioridade em sua tramitação, nos termos do artigo 1048, I, do 

Código de Processo Civil (parte Idosa). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007075-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROCHA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROCHA NEVES OAB - PR50183 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007075-40.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ACIDENTE AÉREO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

GUILHERME ROCHA NEVES Parte Ré: RÉU: AVIANCA Vistos etc. 

Determino a imediata redistribuição dos autos digitais a um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta Comarca, conforme pretendido em id n. 12324837, 

procedendo todas as baixas necessárias junto ao sistema PJE. Restando 

impossível a redistribuição, ante a incompatibilidade dos sistemas, 

determino o arquivamento dos autos digitais, devendo a parte interessada 

proceder a distribuição junto ao sistema competente. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008591-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACI FERREIRA GONCALVES NETO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008591-95.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 76.558,02; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[CARTÃO DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Parte Ré: RÉU: JOACI FERREIRA 

GONCALVES NETO Vistos etc. Observa-se que a parte Autora não 

identificou os documentos junto ao sistema PJE conforme estabelece o 

artigo 13-A da Resolução n. 04/2016/TP, o que dificulta o exame dos autos 

digitais. O referido artigo dispõe 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. – grifei. Desse 

modo, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, em 15 (quinze) 

dias, procedendo nova juntada dos documentos que acompanham a inicial, 

identificando cada um deles conforme a norma acima, sob pena de 

indeferimento da exordial. Com a emenda, determino seja excluído do 

sistema PJE os documentos juntados de forma equivocada. No mesmo 

prazo acima fixado, determino que a parte Requerente comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010233-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. P. D. L. (AUTOR)

JULIANA PEREIRA MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON GILBERTO FLORES (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010233-06.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 803.156,28; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: JULIANA PEREIRA MOTA, THAUANY GABRIELLY 

PEREIRA DE LIMA Parte Ré: RÉU: CLEVERSON GILBERTO FLORES, 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Como se sabe, o espólio é 

representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, 

consoante o inciso VII, do artigo 75 do Código de Processo Civil. Contudo, 

quando não aberto o inventário ou após seu encerramento a 

representação é feito por todos os herdeiros. Da análise da inicial, 

observa-se que os Requerentes não trouxeram qualquer documento a 

demonstrar a abertura do inventário e nem indicou o inventariante para 

representar o Espólio, neste caso. Assim sendo, determino que a parte 

Autora emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando a 

abertura do inventário de Cleverson Gilberto Flores nos autos e o 

representante legal do espólio ou, caso não tenha havido a abertura de 

inventário, que retifique o polo ativo, indicando todos os sucessores do 

“de cujus”, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo, 

certifique o necessário e venham os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018411-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISE CRISTINA DA COSTA FELIX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018411-75.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

MINISTÉRIO PÚBLICO, DEPOIMENTO, Retificação de Nome]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: HELOISE CRISTINA DA COSTA FELIX 

Parte Ré: Vistos etc. Embora o argumentado na petição de id n. 10895333, 

mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência por seus próprios 

fundamentos. Ressalta-se que a referida decisum foi mantida pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se vê no documento de id 

n. 12646355. Cumpra-se a última parte da decisão de id n. 9786836, 

remetendo os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035383-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PEREIRA CARDOSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT0005705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO MARECHAL RONDON (EMBARGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035383-23.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 40.536,13; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/

[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]. Partes 

do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: JULIO CESAR PEREIRA 

CARDOSO Parte Ré: EMBARGADO: CONDOMINIO EDIFICIO MARECHAL 

RONDON Se tempestivo, o que deverá ser certificado nos autos, RECEBO 

os embargos à execução para discussão, sem atribuição de efeito 

suspensivo. Intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para, querendo, apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007543-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OEDE PINTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007543-04.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 2.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GREMIO 

DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - GDO Parte Ré: RÉU: OEDE PINTO DA SILVA Vistos etc. 

Determino que o Requerente comprove o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os 

autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008290-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008290-51.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[ATOS UNILATERAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO AUGUSTO 

BORGES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Intime-se o Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de retificar o valor dado à causa, adequando-o ao conteúdo 

patrimonial reivindicado (“20% sobre o valor do débito da dívida executada 

atualizada até 22/04/2013 – item “22” da inicial), bem como, para indicar 

sua opção pela realização ou não da audiência conciliatória (art. 319, VII, 

do Código de Processo Civil), sob pena de indeferimento da inicial. Com a 

emenda, determino que a Secretaria retifique junto ao sistema PJE o valor 

dado à causa. Nos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, 

determino também que a parte Requerente emende sua inicial, no mesmo 

prazo acima fixado, comprovando sua impossibilidade de arcar com as 

custas e taxas processuais, inclusive momentânea para fins de 

apreciação do pedido de pagamento das custas ao final do processo, sob 

pena de indeferimento dos benefícios pretendidos, ou então que realize o 

recolhimento das custas, observando o novo valor dado à causa. 

Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008691-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008691-50.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[ATOS UNILATERAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO AUGUSTO 

BORGES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Intime-se o Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de retificar o valor dado à causa, adequando-o ao conteúdo 

patrimonial reivindicado (“20% sobre o valor do débito da dívida executada 

atualizada até 22/04/2013 – item “21” da inicial), bem como, para indicar 

sua opção pela realização ou não da audiência conciliatória (art. 319, VII, 

do Código de Processo Civil), sob pena de indeferimento da inicial. Com a 

emenda, determino que a Secretaria retifique junto ao sistema PJE o valor 

dado à causa. Nos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, 

determino também que a parte Requerente emende sua inicial, no mesmo 

prazo acima fixado, comprovando sua impossibilidade de arcar com as 

custas e taxas processuais, inclusive momentânea para fins de 

apreciação do pedido de pagamento das custas ao final do processo, sob 

pena de indeferimento dos benefícios pretendidos, ou então que realize o 

recolhimento das custas, observando o novo valor dado à causa. 

Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008941-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008941-83.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[ATOS UNILATERAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO AUGUSTO 

BORGES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Intime-se o Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de retificar o valor dado à causa, adequando-o ao conteúdo 

patrimonial reivindicado (“20% sobre o valor do débito da dívida executada 

atualizada até 22/04/2013 – item “21” da inicial), bem como, para indicar 

sua opção pela realização ou não da audiência conciliatória (art. 319, VII, 

do Código de Processo Civil), sob pena de indeferimento da inicial. Com a 

emenda, determino que a Secretaria retifique junto ao sistema PJE o valor 

dado à causa. Nos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, 

determino também que a parte Requerente emende sua inicial, no mesmo 

prazo acima fixado, comprovando sua impossibilidade de arcar com as 

custas e taxas processuais, inclusive momentânea para fins de 

apreciação do pedido de pagamento das custas ao final do processo, sob 

pena de indeferimento dos benefícios pretendidos, ou então que realize o 

recolhimento das custas, observando o novo valor dado à causa. 

Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 
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conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008974-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008974-73.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[ATOS UNILATERAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO AUGUSTO 

BORGES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Intime-se o Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de retificar o valor dado à causa, adequando-o ao conteúdo 

patrimonial reivindicado (“20% sobre o valor do débito da dívida executada 

atualizada até 22/04/2013 – item “22” da inicial), bem como, para indicar 

sua opção pela realização ou não da audiência conciliatória (art. 319, VII, 

do Código de Processo Civil), sob pena de indeferimento da inicial. Com a 

emenda, determino que a Secretaria retifique junto ao sistema PJE o valor 

dado à causa. Nos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, 

determino também que a parte Requerente emende sua inicial, no mesmo 

prazo acima fixado, comprovando sua impossibilidade de arcar com as 

custas e taxas processuais, inclusive momentânea para fins de 

apreciação do pedido de pagamento das custas ao final do processo, sob 

pena de indeferimento dos benefícios pretendidos, ou então que realize o 

recolhimento das custas, observando o novo valor dado à causa. 

Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009613-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009613-91.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[ATOS UNILATERAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO AUGUSTO 

BORGES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Intime-se o Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de retificar o valor dado à causa, adequando-o ao conteúdo 

patrimonial reivindicado (“20% sobre o valor do débito da dívida executada 

atualizada até 22/04/2013 – item “21” da inicial), bem como, para indicar 

sua opção pela realização ou não da audiência conciliatória (art. 319, VII, 

do Código de Processo Civil), sob pena de indeferimento da inicial. Com a 

emenda, determino que a Secretaria retifique junto ao sistema PJE o valor 

dado à causa. Nos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, 

determino também que a parte Requerente emende sua inicial, no mesmo 

prazo acima fixado, comprovando sua impossibilidade de arcar com as 

custas e taxas processuais, inclusive momentânea para fins de 

apreciação do pedido de pagamento das custas ao final do processo, sob 

pena de indeferimento dos benefícios pretendidos, ou então que realize o 

recolhimento das custas, observando o novo valor dado à causa. 

Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009918-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009918-75.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[ATOS UNILATERAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO AUGUSTO 

BORGES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Intime-se o Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de retificar o valor dado à causa, adequando-o ao conteúdo 

patrimonial reivindicado (“20% sobre o valor do débito da dívida executada 

atualizada até 22/04/2013 – item “22” da inicial), bem como, para indicar 

sua opção pela realização ou não da audiência conciliatória (art. 319, VII, 

do Código de Processo Civil), sob pena de indeferimento da inicial. Com a 

emenda, determino que a Secretaria retifique junto ao sistema PJE o valor 

dado à causa. Nos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, 

determino também que a parte Requerente emende sua inicial, no mesmo 

prazo acima fixado, comprovando sua impossibilidade de arcar com as 

custas e taxas processuais, inclusive momentânea para fins de 

apreciação do pedido de pagamento das custas ao final do processo, sob 

pena de indeferimento dos benefícios pretendidos, ou então que realize o 

recolhimento das custas, observando o novo valor dado à causa. 

Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002805-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA GOMES BOBATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002805-07.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ILDA GOMES BOBATO Parte 

Ré: REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos etc. Diante do comparecimento espontâneo aos autos da Unimed 

Campo Grande – MS (id n. 8015340), intime-se a Requerente para que 

manifeste interesse na substituição processual do polo passivo, com a 

consequente extinção da requerida Unimed Cuiabá. Manifestando de 

forma positiva, deverá a Requerente apresentar impugnação à 

contestação da requerida Unimed Campo Grande – MS. Certifique-se se 

houve julgamento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela 

requerida Unimed Cuiabá e, caso positivo, qual o teor da decisão. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001648-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA DA COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974/O-O (ADVOGADO)
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FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001648-96.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 50.362,63; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[PLANOS DE SAÚDE, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ZULMIRA DA 

COSTA LEITE Parte Ré: REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Certifique-se se houve o julgamento do 

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001440-41.2017 e, se positivo, 

qual o teor da decisão. Com a entrada em vigor do Código de Processo 

Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por 

requerimento das partes determinar as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Transcorrido o 

prazo acima fixado, certifique o necessário e venham os autos conclusos 

para saneamento. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003584-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BATISTA DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003584-59.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JOANA BATISTA DA COSTA SILVA Parte Ré: RÉU: LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id n. 8245827), 

intime-se a Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifique 

e justifique as provas que pretende produzir. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021044-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA CASTRILLON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA OAB - MT11197 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paulo Fernando Paz Alarcón OAB - PR37007 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021044-93.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 114.008,42; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[AGÊNCIE E DISTRIBUIÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANGELA MARIA CASTRILLON Parte Ré: RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA 

DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Vistos etc. Anote junto ao sistema 

PJE o novo patrono constituído pela Requerida (id n. 12440498). Com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou estabelecido 

que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes determinar 

as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as provas desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio 

de decisão fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006816-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR ARAUJO VASQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FREIBERG OAB - RS55832-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Em observância ao §2º, do artigo 524, do Código de Processo 

Civil, remetam-se os autos a Contadoria para que efetue o cálculo do 

débito exequendo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Do cálculo, 

intimem-se as partes para se manifestar no prazo legal. Após, venham os 

autos conclusos para decisão. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009762-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BENEDITO GERTRUDES DA SILVA OAB - MT23985/O 

(ADVOGADO)

JONIL DOMINGOS DA SILVA CAMPOS OAB - MT1815 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009762-87.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[DIREITO DE IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CRISTIANE APARECIDA GUIMARAES Parte Ré: RÉU: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos etc. Observa-se que a Requerente, ao distribuir a presente 

ação, juntou alguns documentos antes mesmo da própria inicial, o que, por 

óbvio, dificulta o exame dos autos digitais. O artigo 13-A da Resolução n. 

04/2016/TP estabelece 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. Em assim sendo, 

determino que a Requerente emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, fazendo nova juntada no PJE da peça inaugural e, posteriormente, da 

procuração e de todos os demais documentos em ordem cronológica, a 

fim de facilitar o exame do feito, sob pena de indeferimento da exordial. 
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Salienta-se que os referidos documentos deverão ser juntados com o 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento” guardando 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos, conforme §1º, 

do art. 13-A, da Resolução supracitada. Decorrido o prazo e tendo a parte 

Autora sanado a irregularidade, determino que a Secretaria proceda a 

exclusão do sistema PJE dos documentos anteriores à presente decisão, 

pois juntados de forma equivocada. No mesmo prazo acima fixado, 

determino que a Requerente emende a inicial, indicando sua opção pela 

realização ou não da audiência de conciliação e o endereço eletrônico das 

partes, sob pena de indeferimento da exordial. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007324-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO EMP DE TAXI LOTACAO CUIABA E VARZEA GRANDE MT 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3.618 (ADVOGADO)

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID RUELIS (RÉU)

MARCO AURELIO SALES DE SALES (RÉU)

DEUZELDY MOREIRA DE AVILA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007324-88.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[GESTÃO DE NEGÓCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

SINDICATO EMP DE TAXI LOTACAO CUIABA E VARZEA GRANDE MT 

Parte Ré: RÉU: MARCO AURELIO SALES DE SALES, DEUZELDY MOREIRA 

DE AVILA, DAVID RUELIS Vistos etc. Sabe-se que a pessoa jurídica pode 

ser beneficiária da justiça gratuita, desde que comprove de forma robusta 

que seu lucro líquido mensal é insuficiente para arcar com as custas 

processuais, não bastando, neste caso, a simples declaração de 

hipossuficiência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O benefício da assistência judiciária 

gratuita pode ser estendido à pessoa jurídica, desde que comprovada sua 

impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a 

própria manutenção (EREsp 388.155/RS, Corte Especial, Rel. Min. Laurita 

Vaz). 2. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou 

necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária 

gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas 

apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência 

pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não 

conhecido. (STJ - REsp 924368 / SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 29.05.2007 p. 282). Desse 

modo, intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a impossibilidade de pagamento das custas e taxas judiciárias, 

sob pena de indeferimento do benefício pretendido, ou então que efetue o 

pagamento. Associe o presente feito ao processo de n. 1032537-33.2017 

junto ao sistema PJE. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011004-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI (AUTOR)

SIMONE APARECIDA FERRARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI OAB - 

MT18849/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011004-81.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 25.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI, SIMONE APARECIDA 

FERRARI Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Observa-se da inicial que a requerente Simone é 

dentista e a requerente Amaide é empresária, o que me faz presumir que 

elas possuem capacidade financeira de arcar com as custas e taxas 

judiciárias. Apenas a título de argumentação, a declaração de pobreza é 

relativa e deverá ser analisada pelo juízo, levando em conta a situação 

fática disposta nos autos. Assim sendo, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil, intimem-se as Requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendem a inicial, comprovando o preenchimento dos 

pressupostos para deferimento do benefício pretendido, sob pena de 

indeferimento do pedido, ou então que realizem o recolhimento das custas 

e taxas judiciais. Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham 

os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009950-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA BARBOSA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA DANIELLE FORTES BENTO OAB - MT21598/O (ADVOGADO)

EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI OAB - MT0017995A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU MORANTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, o interesse na realização, ou não, de audiência de 

conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do Código de Processo 

Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial, no termos 

do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No mesmo 

prazo, intime-se a parte autora para que esclarece a este Juízo acerca da 

existência ou de Ação de Execução versando sobre objetos do feito, 

conforme consta no pedido meritório contido no item “a” da inicial, bem 

como, esclarecer acerca do pedido de tutela de urgência em face do 

senhor Sebastião Ferreira de Moura, uma vez que o mesmo sequer está 

no polo passivo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo 

prazo acima, intime a parte Requerente para que esclareça a este juízo 

qual o fundamento da tutela deve ser analisado o pedido, se com base na 

tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil ou se 

a tutela de cautelar requerida em caráter antecedente, disposta no artigo 

305 do mesmo diploma processual citado, sob pena de indeferimento dos 

pedidos de tutela. Por fim, observo que a Requerente pretende a 

declaração de nulidade de diversos contratos particulares de compra e 

venda, contudo, indicou o valor da causa tão somente com base na soma 

dos pedidos de danos morais e materiais, deixando de observar o valor de 

cada contrato, conforme estabelece o artigo 292, II c/c VI, do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, intime-se a parte Autora para que emende a 

inicial no sentido de retificar o valor dado a causa, observando o acima 

exposto. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010257-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL LUIZ THADEU DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010257-34.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 38.160,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RAUL LUIZ THADEU DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUICAO 

EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos etc. Observa-se que a 

parte Autora, ao distribuir a presente ação, juntou os documentos (id n. 

12772464 a 12772483) antes mesmo da própria inicial (id n. 12772547), 

bem como, não identificou os documentos junto ao sistema PJE conforme 

estabelece o artigo 13-A da Resolução n. 04/2016/TP, o que dificulta o 

exame dos autos digitais. O artigo 13-A da Resolução n. 04/2016/TP 
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estabelece 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. – grifei. Desse 

modo, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo nova juntada da peça inaugural e, 

posteriormente, da procuração e de todos os demais documentos em 

ordem cronológica, identificando cada um deles conforme a norma acima, 

sob pena de indeferimento da exordial. Com a emenda, determino que a 

Secretaria proceda a exclusão do sistema PJE dos documentos anteriores 

à presente decisão, pois juntados de forma equivocada. No mesmo prazo 

acima fixado, determino que a parte Requerente indique o endereço 

eletrônico das partes, também sob pena de indeferimento da inicial. 

Transcorrido o prazo, certifique o necessário e após conclusos. 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007460-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR ANTONIO BARONIO & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (RÉU)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, o interesse na realização, ou não, de audiência de 

conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial, 

no termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012669-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BELO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT0011867S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE FIGUEIREDO BENEVIDES (EXECUTADO)

ALESSANDRA CARLA RINSCHEDE BENEVIDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012669-69.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[Despesas Condominiais]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: CONDOMINIO BELO VERDE Parte Ré: EXECUTADO: JUAREZ 

DE FIGUEIREDO BENEVIDES, ALESSANDRA CARLA RINSCHEDE 

BENEVIDES Vistos etc. Oficie-se a empresa Cuiabana de Saúde Pública, 

conforme pretendido (id n. 10817458). Das informações, manifeste a parte 

Exequente no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010632-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROCHA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT0013371A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

GINCOBETA INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010632-69.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 82.860,71; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[COMPRA E VENDA, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANDREIA ROCHA NUNES Parte 

Ré: REQUERIDO: VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA, GINCOBETA 

INCORPORACOES LTDA Vistos etc. Recebo o Cumprimento de Sentença 

(id n. 10632169). Anote junto ao sistema PJE. Intime-se a parte Executada 

pessoalmente para que efetue o pagamento da obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena penhora de quantos bens forem necessários para 

cumprimento da obrigação. Transcorrido o prazo acima fixado e não 

havendo pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento), cada, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo 

Civil, iniciando de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado 

apresentar impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de 

Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001142-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROTECA GESTAO FLORESTAL LTDA (AUTOR)

4M AGROFLORESTAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI OAB - MT0014361A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001142-23.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 15.223,89; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: PROTECA GESTAO 

FLORESTAL LTDA, 4M AGROFLORESTAL LTDA Parte Ré: RÉU: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Com a entrada 

em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou estabelecido que é 

dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes determinar as 

provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as provas desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio 

de decisão fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013147-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MARTINS NERES (AUTOR)

FRANCIELE LEITE DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

JUNIOR MARTINS NERES OAB - 732.651.951-04 (REPRESENTANTE)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013147-14.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 151.100,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PLANOS DE SAÚDE]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JUNIOR 

MARTINS NERES, FRANCIELE LEITE DO ESPIRITO SANTO Parte Ré: RÉU: 

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Vistos etc. Para se evitar 

futuras alegações de cerceamento de defesa, intime-se a Reuqerida para 

tomar ciência dos documentos juntados com a impugnação e a petição de 

id n. 10746595. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, 

restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das 

partes determinar as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as provas desnecessárias e estabelecer as 

necessárias por meio de decisão fundamentada (art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil). Desse modo, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. Transcorrido o prazo acima fixado, certifique o 

necessário. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual 

para manifestação, uma vez que a lide envolve interesse de incapaz. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010982-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AMUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya MaranhBagio OAB - MT0008079A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MR COMERCIO DE BRINQUEDO LTDA - EPP (RÉU)

MAGIDA FARES FARES (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010982-23.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 27.901,82; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JORGE AMUI Parte Ré: RÉU: MR 

COMERCIO DE BRINQUEDO LTDA - EPP, MAGIDA FARES FARES Vistos 

etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Expeça-se mandado monitório, com prazo de 15 

dias, para pagamento do débito e dos honorários advocatícios de cinco 

por cento do valor da causa (art. 701, caput, do Código de Processo Civil), 

ou para oferecimento de Embargos Monitórios. No caso de pagamento, a 

parte Requerida ficará isenta do pagamento das custas processuais 

(artigo 701, §1º, do Código de Processo Civil). Deverá constar no 

mandado que não havendo cumprimento da obrigação ou o não 

oferecimento de embargos, “constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial” (artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004143-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIZ BRESOLIN (REQUERENTE)

MICHELLY BRAGA RODRIGUES BRESOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004143-79.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 250.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[COMPRA E VENDA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RAFAEL LUIZ 

BRESOLIN, MICHELLY BRAGA RODRIGUES BRESOLIN Parte Ré: 

REQUERIDO: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. Vistos etc. A parte 

Requerente pretende a reconsideração da decisão que determinou a 

suspensão do presente feito. Todavia, observo da inicial (id n. 11871192) 

que, dentre os inúmeros pedidos, os Requerentes objetivam a condenação 

da Requerida “ao pagamento da competente indenização em razão do 

prejuízo causado pelo descumprimento do contrato, privação de uso e 

gozo do bem adquirido e ou seus frutos e rendas, nas perdas e danos 

que forem apuradas”, razão pela qual não há que se falar que não há 

pedido de lucros cessantes. Além disso, o referido tema ainda não foi 

julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme consultei junto ao sítio 

eletrônico da referida Corte. Em assim sendo, mantenho a decisão de id n. 

12026719 por seus próprios fundamentos. Cumpra-se conforme a referida 

decisum. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023937-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO HONORATO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os pressupostos 

processuais, em virtude da ausência de comprovação do endereço que o 

Autor reside, verifico que a preliminar não merece prosperar, haja vista 

que a declaração de endereço do Requerente é revestida de presunção 

de veracidade. Assim sendo, não há o que se falar em qualquer ausência 

de pressupostos, posto que, a declaração de endereço falso, quando 

provada, o que não é o caso dos autos, acarreta prejuízos e sanções 

previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a faculdade de escolher o 

foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu domicilio, no local do 

acidente ou local de domicilio da parte Requerida, sendo a ultima opção 

escolhida pela parte Autora, não havendo o que se falar em ausência de 

requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a preliminar em questão. 

Legítimas as partes e estando devidamente representadas, nada havendo 

a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova 

pericial requestada pela ré em contestação, para se chegar a bom termo 

no que concerne a invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, 

nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser 

encontrado no endereço: Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones 
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(065) 99641-7100 e 99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, 

caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais 

em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do 

laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 

465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida 

deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito 

judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da 

nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1023003-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES OAB - MT12554-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS OLIVEIRA PARAISO, (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem prejuízo da 

possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na oportunidade, as partes 

poderão manifestar o interesse na conciliação. Havendo ou não 

manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021527-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FOSCARINI ALVES (AUTOR)

KESSYA REGINA FOSCARINI DO NASCIMENTO (AUTOR)

DIEGO RAFAEL CONCEICAO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE LIMA (RÉU)

AUTO ESCOLA MONACO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUILHERME LEAL CURVO OAB - MT4948/O-O (ADVOGADO)

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0016389A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021527-26.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 120.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[DIREITO DE IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARLENE FOSCARINI ALVES, KESSYA REGINA FOSCARINI DO 

NASCIMENTO, DIEGO RAFAEL CONCEICAO SILVA Parte Ré: RÉU: AUTO 

ESCOLA MONACO LTDA - ME, ELENICE LIMA Vistos etc. Com a entrada 

em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou estabelecido que é 

dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes determinar as 

provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as provas desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio 

de decisão fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018953-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018953-30.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INADIMPLEMENTO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EMIDIO PEREIRA MAGALHAES 

Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 

Vistos etc. Em razão da noticiada sucessão de empresas, retifique o polo 

passivo junto ao sistema PJE, conforme pretendido (id n. 4682800). 

Considerando que o Requerente pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide (id n. 6104887), intime-se a Requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifique as provas e o que pretende comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Havendo ou 

não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022751-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022751-96.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: SANDRA MARA FERREIRA DA SILVA 

Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil/2015, restou estabelecido que é dever 

do Juiz de ofício ou por requerimento das partes determinar as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

provas desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de 

decisão fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022760-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO INEZ DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEINZ BRASIL S.A. (RÉU)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022760-58.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SEBASTIAO INEZ DO 

CARMO Parte Ré: RÉU: HEINZ BRASIL S.A., SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 

Vistos etc. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, 

restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das 

partes determinar as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as provas desnecessárias e estabelecer as 

necessárias por meio de decisão fundamentada (art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil). Desse modo, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. Na oportunidade, as partes poderão manifestar o 

interesse na conciliação. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000596-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DHARIAN RODRIGUES LEITE MASCARENHAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000596-65.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: FELIPE DHARIAN RODRIGUES LEITE MASCARENHAS 

Parte Ré: RÉU: CLARO S.A. Vistos etc. Com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício 

ou por requerimento das partes determinar as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009998-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE FATIMA FORGIARINI FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, informando a sua profissão, bem como, o endereço 

eletrônico de ambas as partes, conforme estabelece o art. 319, II, do CPC, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se a parte autora para que 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, o interesse na realização, ou 

não, de audiência de conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de 

indeferimento da inicial, no termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Observo do autos que a parte Requerente requereu o deferimento de 

tutela de urgência, contudo, fundamentou o pedido com base no artigo 303 

do Código de Processo Civil que trata da tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente, bem como, constato a utilização de artigos do Código 

de Processo Civil de 1973, já revogados (artigo 20, artigo 172 e artigo 842 

– transcritos no item 05 e no parágrafo logo abaixo). Desse modo, intime a 

parte Requerente para emendar a inicial no sentido de esclarecer e sanar 

as irregularidades apontadas, adequando a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Por fim, verifico que a presente 

ação utilizou o Decreto Lei nº. 911/69 como fundamento, todavia, o 

referido dispositivo legal estabelece normas sobre bem que foi alienado 

fiduciariamente, o que não é o caso dos autos. Assim, intime a Autora 

para que emende a inicial saneando a irregularidade aponta e adequando 

a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 796746 Nr: 3102-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA GONÇALES RODRIGUES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO UMBERTO PAULI, OLGA PAULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, retirar os 

autos. Não havendo manifestação neste prazo, o feito será remetido ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 907162 Nr: 35025-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELOISA GLORIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA APARECIDA SOUZA 

BARBOSA ROSA - OAB:15395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

promovo a intimação da parte Autora para manifestar acerca dos 

embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos pelo 

requerido no prazo de 05 (cinco) dias.

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 434886 Nr: 13786-59.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZEIAS SUARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CERÂNTOLA - 

OAB:12.738/MT, MARTA MARIA DIAS - OAB:8214 - MT, VAGNER 

SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

complemento do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 

1º do art. 477 do CPC.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 823661 Nr: 29749-05.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO LUIS OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 834602 Nr: 39915-96.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO TIRSO QUEIROZ DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE 

JOVANICE QUEIROZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE CARVALHO 

DORES - OAB:12724, RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca de fls. 230/248, no prazo de 5 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 751572 Nr: 3335-04.2012.811.0041

 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: CAROLINA VIEIRA PEIXOTO DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Vistos etc.

Considerando que os atos processuais serão realizados em dias úteis, 

nos termos do artigo 212 do Código de Processo Civil, suspendo a 

realização da perícia no dia 12/05/2018.

Intime-se o perito judicial para designar nova data e horário para início dos 

trabalhos periciais, cujos atos deverão ser realizados em dias úteis.

No mais, cumpra-se conforme a decisão de fl. 213/verso.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1148239 Nr: 30895-76.2016.811.0041

 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: EDINEIA MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUDAX CEZAR 

FORTES - OAB:19089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13413-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da requerida para manifestar acerca 

dos embargos de declaração apresentado nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 855525 Nr: 57954-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE R. C. KLETKE & CIA LTDA, JOSÉ ALEXANDRE 

DE CARVALHO KLETKE, PEDRO WERNER DE CARVALHO KLETKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENECOL ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA, 

ELIANE DE BARROS SANTOS, MARIO DOS SANTOS JUNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIANA ZACARKIM BARAO - 

OAB:14955, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono com a finalidade de intimar a parte Autora para que, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1065694 Nr: 53527-33.2015.811.0041

 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: ZILMA PAULA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gisela alves cardoso - 

OAB:7725, EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - OAB:17703, 

FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15.642/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes e assistentes, para realizar a 

perícia , que foi marcada por Real Brasil Consultoria , a ser realizada na 

Rua 28, nº 11, quadra A, bairro R. Sonho Meu, Cuiabá/MT. Fone: 

65-3052-7636, na data de 105/06/2018. A visotira poderá ocorrer nos 

horários das 9:00 horas à 12:00horas, e das 13:00 horas as 17:30.

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 900317 Nr: 30083-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INPEO – Instituto de Pesquisa, Extensão e 

Ensino Odontológico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:OAB/MT 11096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intime-se o autor para que no prazo de 24h manifeste sobre seu 

cumprimento, sob pena de concordância da extinção do feito conforme fls. 

98/99.

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 398823 Nr: 32158-90.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUANIRES FIRMINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

promovo a intimação da parte Autora para manifestar acerca dos 

embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos pelo 
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requerido no prazo de 05 (cinco) dias.

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1052914 Nr: 47815-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA RODRIGUES PINHEIRO

 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:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte requerida para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do pedido de extinção do 

feito requerido pela autora.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003200-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. C. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - 003.999.591-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

10:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003314-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY DOS SANTOS LIMA (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

10:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003416-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO ALVAREZ 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

11:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003452-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SILVEIRA MONTEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

11:15 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003480-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

11:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003148-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RUBIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

10:15 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003499-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVENI PAULINO DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

11:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003607-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. O. R. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

12:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003646-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA GONCALVES FRAGA (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003655-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA LEITE DE SOUZA (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):

TATIANE COLOMBO
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Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 08:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003715-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLINGER VIEGAS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 02 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003881-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ANTONIO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

09:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003967-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACIO COSTA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

09:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004114-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JUNIOR MESSIAS LOPES (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

09:30 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004118-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAYNE DA SILVA 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

09:45 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004175-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVIS ROBERTO LACERDA 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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004160-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA BENEDITA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo dos autos que a parte Autora não cumpriu o contido 

no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: 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 Código de 

Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004184-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ALVES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

10:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004239-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO LEMES DO PATROCINIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 02 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004386-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIZA MARIA COELHO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

10:45 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 97 de 492



tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010010-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

11:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010046-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

11:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005618-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA DE CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 11:45 horas, a ser realizada na sala 02 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006005-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 11:45 horas, a ser realizada na sala 02 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006254-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANILDA ALVES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 03 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008322-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

ROSINEIDE MARIA MARIANO OAB - 022.970.331-33 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 08:15 horas, a ser realizada na sala 03 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008327-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES DA CRUZ MIRANDA (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 03 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008356-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FREITAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 08:45 horas, a ser realizada na sala 03 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004623-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISSON OLIVEIRA DA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 03 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 
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ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004316-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 09:15 horas, a ser realizada na sala 03 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004299-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADAILSA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observa-se que o advogado da parte Autora ao distribuir a 

ação não efetuou o devido cadastro dos endereços das partes junto ao 

sistema PJE, ônus que lhe cabia, por força do disposto no artigo 22 da 

Resolução n. 185 do Conselho Nacional de Justiça. Em assim sendo, nos 

termos do artigo 22, §2º, da supracitada Resolução, e considerando que o 

sistema não prevê a possibilidade da retificação ser feita pelo próprio 

advogado, determino a retificação dos dados cadastrais das partes junto 

ao sistema PJE. Com a retificação, venham os autos conclusos para 

decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004309-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. A. (AUTOR)

ROSILENE VAZ 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 03 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004330-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

09:45 horas, a ser realizada na sala 03 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004706-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES MIRANDA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

10:00 horas, a ser realizada na sala 03 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004601-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 10:15 horas, a ser realizada na sala 03 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005502-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. O. (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

10:30 horas, a ser realizada na sala 03 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005057-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. L. T. (AUTOR)

ADRIANA FRANCISCA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 03 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004990-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 03 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005049-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LOPES MARTINS BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

11:15 horas, a ser realizada na sala 03 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005169-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

11:30 horas, a ser realizada na sala 03 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 
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audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005392-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TAVARES 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 11:45 horas, a ser realizada na sala 03 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005555-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 03 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005500-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RAPHAEL BARROS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA OAB - MT0019201A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 04 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005670-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

08:15 horas, a ser realizada na sala 04 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005802-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BENTO DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

08:30 horas, a ser realizada na sala 04 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 
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decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005808-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

08:45 horas, a ser realizada na sala 04 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009061-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA REIS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 04 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009081-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 09:15 horas, a ser realizada na sala 04 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009170-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER MARTINS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 04 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009538-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIANE LETICIA BEZERRA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 
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(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

09:45 horas, a ser realizada na sala 04 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005023-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ANDERSON RODRIGUES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Matheus Anderson Rodrigues Rondon ajuizou a presente Ação 

de Cobrança do Seguro DPVAT em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados na inicial. A inicial veio acompanhada 

de documentos. A parte Autora pugna pela desistência do feito e, por 

consequência, a sua extinção. Relatado o necessário. Decido. Posto isso, 

nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência formulada pela parte Requerente (id n. 

12002014) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento 

do mérito. Sem custas, em virtude da assistência judiciária gratuita que 

defiro neste momento. Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão 

da ausência de manifestação da parte contrária. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005938-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS CLARINDO FRANCA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

10:00 horas, a ser realizada na sala 04 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010327-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DA COSTA CRUZ (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 10:15 horas, a ser realizada na sala 04 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006036-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LUIS TEIXEIRA 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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 04 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006046-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE JORGINA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 04 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006070-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FAUSTINO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 04 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006091-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 29 

de agosto de 2018, às 11:15 horas, a ser realizada na sala 04 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006378-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

11:30 horas, a ser realizada na sala 04 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006450-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MARTINS 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

11:45 horas, a ser realizada na sala 04 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006474-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO MARQUES DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 29 de agosto de 2018, às 

12:00 horas, a ser realizada na sala 04 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006549-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON FERREIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

08:15 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 
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defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006623-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILEADE VIEIRA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

08:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006597-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVALDO SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo dos autos que a parte autora não cumpriu o contido 

no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: 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 Código de 

Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006598-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE PROENCA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

08:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006659-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANGELO 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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 30 

de agosto de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006670-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY KELLEN SILVA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo dos autos que a parte Autora não cumpriu o contido 

no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: 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 Código de 
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Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006677-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LARA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

09:15 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006791-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCIO SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo dos autos que a parte Autora não cumpriu o contido 

no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: 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 Código de 

Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006806-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIS GONCALO DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo dos autos que a parte Autora não cumpriu o contido 

no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: 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 Código de 

Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006831-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MENGUELLY COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

09:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006835-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO GONCALVES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

09:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 
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justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006855-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANOEL RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

08:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006863-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. F. (AUTOR)

JOANUS OLIVEIRA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

10:15 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008834-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DEMETRIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT0015904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. O Requerente pretende discutir com o presente feito o 

percentual de juros remuneratórios, bem como a sua cumulação com juros 

moratórios, que estão supostamente, sendo aplicados de forma abusiva 

em 04 (quatro) contrato de financiamento, firmados com o banco 

Requerido. Ademais, extrai-se da petição inicial ainda, que o Autor 

pretende ver declarada a ilegalidade na cobrança de Tarifa de Cadastro e 

Registro de Contrato, bem como, a restituição dos valores pagos com 

esses fins. Feita as necessárias observações quanto ao objeto da lide, 

entendo que a competência para apreciar e julgar a ação em questão é de 

uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Capital. Em que 

pese não haja manifestação neste sentido, por se tratar de matéria de 

ordem pública, deve ser reconhecida de ofício por este Juízo. Acerca da 

competência das Varas de Direito Bancário instauradas nesta Comarca, o 

Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça editou o provimento 

004/2008/CM, que atribuiu nova competência às varas judiciais desta 

Capital, vejamos: “(...) I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser 

denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

(...)” – grifei. No caso trazido à exame, está evidenciado que a presente 

ação não deve tramitar neste juízo, pois há discussão de contratos de 

financiamento firmado entre as partes, alegando que este é abusivo, 

diante da cobrança de taxas/tarifas administrativas (tarifa de cadastro e 

registro de contrato), bem como, objetiva discutir o percentual de juros 

aplicados nas operações. Ainda, a lide visa discutir as cláusulas dos 

contratos de financiamento, o que por si só indica a competência 

exclusiva das Varas de Direito Bancário desta Capital, conforme prevê o 

provimento supramencionado. Por fim, é de bom alvitre ressaltar que o 

mesmo não incorre em nenhuma das excludentes relacionados pelo §2º 

do provimento 004/2008/CM, acima citado. Nesse sentido é o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS 

BANCÁRIAS EM CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 

3º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

(art. 1º, I, §2º, da Portaria 004/2008/CM). (CC 23110/2015, 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). (Grifei) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVO – 

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE MÚTUO - CARTÃO 

DE CRÉDITO – MATÉRIA DA VARA ESPECIALIZADA – QUESTÃO 

PACIFICADA NO TRIBUNAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE 

– CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As administradoras de cartões de 

crédito são instituições financeiras, nos termos do que se extrai da 

Súmula 283 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Se o objeto da 

ação proposta versa sobre quaisquer discussões acerca de cartões de 

crédito e não se coloca no pólo passivo apenas a empresa da bandeira do 

cartão (art. 17 da Lei 4595/94), a competência estará fixada em favor das 

VarasEspecializadas em Direito Bancário. 3. Incidência do art. 1º, I, §§ 1º e 

2º, do Provimento 004/2008. (CC 83203/2014, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2015, Publicado no DJE 25/02/2015). 

(Grifei) Desse modo, configurada a incompetência em razão da matéria, 

pois a controvérsia versa acerca de conteúdo financeiro, portanto de 

competência de um dos Juízos Especializados de Direito Bancário, a 

remessa do presente feito à uma daquelas varas faz-se necessária. 
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Diante do exposto, com base no Provimento n. 004/2008/CM, DECLARO 

este Juízo incompetente para processar e julgar o presente feito, devendo 

o mesmo ser remetido à uma das Varas Especializadas em Direito 

Bancário desta Capital. Proceda-se as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007026-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FLAVIA ARAUJO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007026-96.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 40.971,14; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[RESCISÃO / 

RESOLUÇÃO, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, 

Ato / Negócio Jurídico]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JANAINA FLAVIA ARAUJO COUTINHO Parte Ré: REQUERIDO: SPE 

BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 12:30 horas, 

a ser realizada na sala 06 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007256-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007256-41.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 196.725,43; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[CARTÃO DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Parte Ré: RÉU: BASE DUPLA 

SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI Vistos etc. Recebo a emenda à 

inicial de id n. 12629381, com seus documentos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 

2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 07 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007407-07.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007407-07.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 11.394,34; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Parte Ré: RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo a 

emenda à inicial de id n. 12679123, com seus documentos. Diante da 

necessidade de requerimento também da parte contrária para não 

realização da conciliação, designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 08:30 horas, a 

ser realizada na sala 07 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007523-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007523-13.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 17.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

PROVAS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VALDECIR 

FERREIRA DO NASCIMENTO Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Defiro a assistência judiciária 

gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) 

para 06 de agosto de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 07 da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu 

advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o 

§1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 
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contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007789-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007789-97.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 4.876,05; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DIHOL 

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Parte Ré: RÉU: ANGELA MARIA DE 

FREITAS & CIA LTDA - ME Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 

12461982, com seus documentos. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 

09:30 horas, a ser realizada na sala 07 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006810-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEVELYNN MATEUS SILVA (REQUERENTE)

REGISLENE APARECIDA MATEUS (REQUERENTE)

ELOISA PATRICIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LETICIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006810-72.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/

[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, FGTS/FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LETICIA 

FERREIRA DA SILVA, ELOISA PATRICIA FERREIRA DA SILVA, HEVELYNN 

MATEUS SILVA, REGISLENE APARECIDA MATEUS Parte Ré: Vistos etc. 

Este procedimento voluntário foi ajuizado pelos filhos do de cujus Nemeir 

Rodrigues da Silva, falecido em 01/01/2017, onde requer autorização para 

levantamento dos valores deixado a título de saldo em conta bancária e de 

PIS/PASEP. Portanto, este feito deverá ser redistribuído entre uma das 

Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, as quais 

possuem competência para processar e julgar questões desta natureza. 

Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ 

JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE DIFERENÇAS RELATIVAS AO 

REAJUSTE DE 28,86%, NÃO RECEBIDAS EM VIDA PELO SERVIDOR 

FALECIDO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Versam os autos sobre pedido 

de liberação de diferenças salariais de 28,86% devidas a falecido servidor 

público e que são objeto de alvará judicial. 2. Não é dado a ninguém 

inadimplir, ao seu arbítrio, decisão judicial, arvorando-se a decidir sobre a 

pertinência, ou não, do comando que dela se extrai, mas apenas dar-lhe 

cumprimento. Em caso de irresignação, resta ao interessado valer-se da 

via processual adequada, na qual poderá expor as razões pelas quais 

discorda do ato judicial a fim de buscar a sua suspensão. 3. Conforme 

entendimento jurisprudencial manifestado por esta corte, a expedição de 

alvará judicial para levantamento de créditos devidos a servidor falecido a 

título de 28,86% é a matéria relativa a direito das sucessões, de 

competência da Justiça Estadual, o que ressalta a necessidade de dar 

imediato cumprimento à ordem judicial que está em pleno vigo r. 4. 

Remessa necessária desprovida. (TRF 1ª R.;  RN-MS 

2003.30.00.001304-8; AC; Segunda Turma Suplementar; Relª Juíza Fed. 

Conv. Rogéria Maria Castro Debelli; Julg. 13/07/2011; DJF1 24/08/2011; 

Pág. 155) APELAÇÃO. Pedido de alvará judicial julgado procedente 

Autorização para que pessoa interditada judicialmente doe 50% de seu 

imóvel a terceiro. Sentença proferida por juízo cível Incompetência 

absoluta Competência afeta à Vara da Família e Sucessões SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA ANULADA RECURSO PREJUDICADO. Redistribuição do 

feito à Vara da Família que não se justifica Impossibilidade de o curador 

dispor de bens de incapaz a título gratuito Inteligência dos artigos 1741, 

1749, II, 1774 e 1781, do CC Impossibilidade jurídica do pedido Condição da 

ação Questão que deve ser conhecida de ofício Art. 267, VI, §3º, do CPC 

Possibilidade de julgamento do feito, nos termos do art. 515 do CPC 

Interposição do recurso de apelação que devolve as questões suscitadas 

e discutidas no processo Tribunal legitimado a apreciar o feito Sentença 

anulada EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS 

TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC. (TJSP; APL 

0118946-10.2009.8.26.0003; Ac. 7385091; São Paulo; Segunda Câmara 

de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 25/02/2014; 

DJESP 31/03/2014) Com estas considerações e nos termos da Resolução 

n. 001/1999/TJMT, declaro este Juízo absolutamente incompetente para 

apreciar o procedimento e determino a remessa dos presentes autos para 

uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Capital. 

Intimem-se. Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008964-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008964-29.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.910,38; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo a emenda 

à inicial de id n. 12723429, com seus documentos. Diante da necessidade 

de requerimento também da parte contrária para não realização da 

conciliação, designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 10:00 horas, a ser 

realizada na sala 07 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Determino o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008637-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA - ME (RÉU)
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DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008637-84.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 48.520,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SERGIO ARAUJO DE OLIVEIRA 

Parte Ré: RÉU: DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA., LUCINEIA DA SILVA 

OLIVEIRA - ME Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

reivindicada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 

de agosto de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 07 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 

373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008780-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERIVALDO DE ARAUJO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES OAB - MT4683/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARTINS TELLES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008780-73.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 48.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO 

ERIVALDO DE ARAUJO SOUZA Parte Ré: RÉU: MARIA MARTINS TELLES 

DA SILVA Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita reivindicada, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 

2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 07 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006594-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTOTELES FERREIRA DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Flavio Fernando Leal Lawall OAB - MT7701-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT0001887A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006594-14.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PLANOS DE SAÚDE, LIMINAR]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ARISTOTELES FERREIRA DA FONSECA Parte Ré: RÉU: UNIMED 

FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO, UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Em razão do noticiado 

falecimento do Autor no curso do processo (id n. 7968830), com base no 

artigo 76 do Código de Processo Civil, suspendo a tramitação do presente 

feito. De acordo com o artigo 110 do Código de Processo Civil, “ocorrendo 

a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou 

pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”. 

Como sabido, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, 

pelo inventariante, consoante o inciso VII, do artigo 75 do Código de 

Processo Civil. Contudo, quando não aberto o inventário ou após seu 

encerramento a representação é feito por todos os herdeiros. Assim 

sendo, indefiro a substituição processual do autor apenas por sua viúva 

meeira, como pretendido (id n. 7968830), pois em evidência que ela não é 

a única herdeira. Em razão disso, determino que a parte Requerente 

informe nos autos se houve a abertura de inventário e, por consequência, 

o representante legal do espólio ou, caso contrário, indique todos os 

sucessores do “de cujus”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo. Transcorrido o prazo, certifique o necessário e 

venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004147-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEYRE GORETT ALVES DA SILVA OAB - MT6942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004147-53.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 18.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ADIMPLEMENTO E 

EXTINÇÃO, ACIDENTE AÉREO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. 

Certifique-se se houve o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 

n. 1002361-97.2017 e, se positivo, qual o teor da decisão. Considerando 

que a Requerente foi devidamente intimada da realização da audiência de 

conciliação, todavia não compareceu à solenidade e nem justificou sua 

ausência, entendo que o fato configura ato atentório à dignidade da 

justiça. Em assim sendo, condeno a Requerente ao pagamento de multa 

que fixo multa em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, cujo 

montante deverá ser revertido em favor do Estado, nos termos do artigo 

334, §8º, do Código de Processo Civil. Sobre a multa acima fixada incidem 

correção monetária desde o ajuizamento da demanda, pois é o momento 

em que o valor atribuído à causa passou a sofrer os efeitos corrosivos da 

inflação, e juros moratórios a partir desta data. Saliento que o fato da 

Requerente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita não afasta o 

dever de pagar a referida multa, a teor do previsto no artigo 98, §4º, do 

Código de Processo Civil. Com a entrada em vigor do Código de Processo 

Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 111 de 492



requerimento das partes determinar as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003068-96.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH ARRUDA AIARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT0015463A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED PLANO DE SAÚDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - SC32349 (ADVOGADO)

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003068-96.2016.8.11.0001; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: RUTH ARRUDA AIARDES Parte Ré: 

REQUERIDO: AGEMED PLANO DE SAÚDE S/A Vistos etc. Em razão do 

noticiado falecimento da Autora no curso do processo (id n. 10016687), 

com base no artigo 76 do Código de Processo Civil, suspendo a tramitação 

do presente feito. De acordo com o artigo 110 do Código de Processo Civil, 

“ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu 

espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 

1º e 2º”. Como sabido, o espólio é representado em juízo, ativa e 

passivamente, pelo inventariante, consoante o inciso VII, do artigo 75 do 

Código de Processo Civil. Contudo, quando não aberto o inventário ou 

após seu encerramento a representação é feito por todos os herdeiros. 

Assim sendo, determino que a parte Requerente seja intimada na pessoa 

de seu advogado para que informe nos autos o representante legal do 

espólio ou, caso não tenha havido a abertura de inventário, indique os 

sucessores do “de cujus”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015824-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GARCIA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015824-17.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 33.900,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[RESCISÃO / 

RESOLUÇÃO, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: APARECIDA GARCIA DE 

CASTRO Parte Ré: REQUERIDO: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. 

Vistos etc. Observa-se a existência de matérias discutidas no presente 

feito abrangendo inúmeros Recursos Especiais ajuizados perante o 

Superior Tribunal de Justiça, estando pendente de julgamento junto a 

referida Corte o Recurso Especial nº. 1.498.484/DF e do Recurso Especial 

nº. 1.635.428/SC, os quais discutem a seguinte tese controvertida (tema 

970): “Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da 

indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de 

inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em 

construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda.” As 

matérias discutidas acima estão sendo processadas na forma de recurso 

repetitivo, nos termos do art. 1036 do Código de Processo Civil. Ademais, 

o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento de todos os 

processos pendentes em todo o país que há discussão acerca das 

matérias transcritas acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de 

Processo Civil), como é o caso da presente ação. Diante do exposto, 

determino a suspensão do presente feito até o julgamento final pelo 

Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais nº. 1.498.484/DF e 

nº. 1.635.428/SC (tema 970). Com a notícia de julgamento do referido tema 

pelo Superior Tribunal de Justiça, venham os autos conclusos para 

saneamento. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001884-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENETE MARIA DE ALMEIDA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001884-48.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ATOS 

UNILATERAIS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RENETE MARIA 

DE ALMEIDA MACIEL Parte Ré: RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. A requerida 

Unimed Cuiabá impugnou a assistência judiciária gratuita deferida à 

Requerente. Sabe-se que a Assistência Judiciária será garantida àqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos, ex vi do disposto no art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, bem como a Lei Federal n.º 1.060/50 e o 

Código de Processo Civil, que regulamentam a matéria. Das provas 

carreadas com a defesa, em especial de id n. 8720427, verifico que a 

Requerida logrou êxito em demonstrar a condição financeira da Autora 

para arcar com as custas e taxas processuais. Isso porque, a Requerida 

comprovou que a Requerente recebe um salário considerável, por ser 

servidora pública federal, enquanto esta não trouxe nenhuma prova de 

que o pagamento das despesas processuais irá causa prejuízos ao seu 

sustento, já que não há nos autos documentos que comprovam a 

composição familiar, bem como um comparativo entre as receitas e as 

despesas, devidamente comprovadas. Além disso, entendo que o 

pagamento de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais) em Hospital 

de alto custo, um dos mais conceituados do Brasil, evidencia que a 

Requerente possui plenas condições financeiras de pagar as custas e 

taxas judiciais. Salienta-se que a foto retirada da rede social Facebook, 

acostada na defesa, indica que a Requerente já viajou para o exterior, 

cujo fato não foi alvo de impugnação, o que deixa juízo de incerteza sobre 

a alegada miserabilidade. Logo, havendo indícios suficientes da 

capacidade financeira da impugnada, caso do processo em exame, a 

revogação do pedido é medida que se impõe. Neste sentido já se 

posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR - 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDÍCIOS DE CONDIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO 

IMPROVIDO. Havendo nos autos comprovação de que o patrimônio do 

devedor comporta o pagamento das custas processuais, tal circunstância 

retira do requerente o perfil de hipossuficiência, pressuposto da norma 

instituidora do benefício da assistência judiciária gratuita. (TJMT - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 6599/2010 - CLASSE CNJ - 202 – 

RELATORA: EXMA. SRA. DRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 

16.06.2010) (destaquei). Oportunamente, transcrevo o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da Constituição Federal: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 

Ressalta-se que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de 
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veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido/revogado 

se houver elementos em sentido contrário, senão veja: ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício. (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Diante do 

exposto, revogo a assistência judiciária gratuita deferida à Requerente 

(decisão de id n. 4956159) e determino que ela comprove o recolhimento 

das custas e taxas judiciais para a continuação do processo, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do presente 

feito. Com o recolhimento, intimem-se as partes para que especifiquem e 

justifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos. Não havendo recolhimento, imediatamente 

conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006656-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

SUZI LUIZA DA GUIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006656-20.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 38.160,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ADIMPLEMENTO E 

EXTINÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SUZI LUIZA DA GUIA BORGES, NILSON PEREIRA 

BORGES Parte Ré: REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos 

etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 12947362. Defiro a assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) 

para 07 de agosto de 2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 02 da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu 

advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o 

§1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010221-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DA COSTA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010221-89.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 4.940,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE 

ÁGUA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANGELO DA 

COSTA MACHADO Parte Ré: REQUERIDO: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos 

etc. Angelo da Costa Machado ajuizou a presente Ação de Revisão 

Contratual c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela 

Específica em face de Águas Cuiabá, ambos qualificados nos autos. O 

Requerente relata que é proprietário do imóvel em que se encontra 

instalado a unidade consumidora de água registrado sob a matrícula de n. 

77962. Alega que durante o período compreendido entre dezembro de 

2014 a março de 2017 foi cobrado de forma abusiva pela Requerida, com 

faturas com consumo de 20m³, em razão da existência de duas unidades 

no mesmo relógio. Aponta ser abusiva a conduta da Requerida. Requereu, 

em sede de tutela de urgência, que a Requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento dos serviços referente aos débitos em 

discussão. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá 

ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. A 

respeito do tema em questão, observo que o Superior Tribunal de Justiça, 

em sede de julgamento de recurso representativo da controvérsia, 

pacificou entendimento no sentido da ilicitude na cobrança de tarifa de 

água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias 

existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, como 

ocorre no caso trazido à exame. Veja-se o referido julgado: RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE 

ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES 

AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO 

CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios 

em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se 

dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já 

entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do 

consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no 

imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial 

improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de 

Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira 

Seção, DJe 5.10.2010). Portanto, entendo que a probabilidade do direito do 

Autor encontra-se evidenciado, ao menos neste momento processual, 

pois a cobrança de fatura mínima multiplicado pelo número de economias 

existentes no imóvel (duas unidades) não se admite, ainda que tenha sido 

instalado apenas um medidor de consumo. Por sua vez, resta em 

evidência a urgência do pedido, haja vista que receber a notícia de futuro 

corte no fornecimento de água, por si só, causa ao Requerente, sem 

dúvida alguma, prejuízos de grande monta, ainda mais porque estamos 

diante de um bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da 

pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da República (art. 

1º, inciso III, da Constituição Federal). Além disso, não há que se falar em 

irreversibilidade da medida, pois a qualquer tempo, desde que presentes 

os requisitos, a decisão poderá ser revertida, bem como, não causará 

danos à Requerida. Logo, entendo que estão presentes os requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a justificar o 

deferimento da tutela pretendida. Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que a Requerida não suspenda o 

fornecimento de água na unidade consumidora n. 77962, desde que a 

cobrança se refira aos débitos em questão. Em caso de descumprimento, 

fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 30 

(trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 
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facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 11:30 

horas, a ser realizada na sala 06 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A parte Requerente será intimada na pessoa 

de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do CPC). Sirva a presente decisão como mandado que deverá ser 

cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, caso necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009700-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD FABRICIO OGALHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME SAAB LANZA OAB - SP358073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CARLOS GARCIA (REQUERIDO)

EDSON HENRIQUE (REQUERIDO)

MIZAEL AGOSTIN (REQUERIDO)

ADALBERTO E S (REQUERIDO)

BIANCA ARAUJO (REQUERIDO)

ANNA EMILIA DE MORAES TAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Richard Fabrício Ogalha interpôs o presente pedido de Tutela 

em Caráter Antecedente em face de Anna Emilia de Moraes Taques, 

Bianca Aráujo, Mizael Agostin, Adalberto E S, Edson Henrique e Renato 

Carlos Garcia. O Requerente alega ter caído em um golpe oriundo de um 

anúncio no site “Usado Fácil”, em tese, cometido pelos Requeridos. 

Argumenta, ainda, que efetuou transferência bancária no valor de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais) na conta corrente de titularidade da 

primeira Requerida, contudo, após não ter conseguido retirar o veículo 

“comprado” e notar que estava sendo “enrolado” pelos vendedores, 

percebeu que havia caído em um golpe. Explana que levou a situação ao 

Banco do Brasil, momento que lhe foi informado que parte do valor já hvia 

sido sacado e parte transferido para outras contas bancárias, sendo 

requerido o bloqueio extrajudicial do valor remanescente na conta onde foi 

transferido o valor de origem. Expõe que a primeira Requerida foi 

localizada pelo Polícia Militar e teria confessado o crime, inclusive, fazendo 

declaração de próprio punho, bem como, apresentou cópia do extrato 

bancário onde consta diversos saques e transferências. Requereu, em 

sede de tutela de urgência em caráter antecedente, o bloqueio dos valores 

transferidos para as contas bancárias elencadas no item 02 da inicial. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

A tutela de urgência poderá ser concedida em caráter antecedente, como 

na espécie, quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos c/c artigo 303, ambos do Código de Processo Civil. 

Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de 

urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). Resta evidenciada 

a probabilidade do direito através dos documentos que instruem a inicial, 

especificamente, no Boletim de Ocorrência (id n. 12679900), pelo 

interrogatório da primeira Requerida perante a autoridade policial e 

declaração da mesma de próprio punho confessando a aplicação do golpe 

em face do Requerente e que o dinheiro em sua conta referia-se ao 

mesmo (ID 12679921 e ID 12679949). Ademais, a probabilidade do direito 

está presente ainda pelo extrato bancário da conta corrente da primeira 

Requerida, supostamente fornecido pela mesma, demonstrando os saques 

e as transferência bancárias para as contas objeto do pedido de bloqueio 

(ID 12679966). Somado a isso, o perigo de dano, por si só, está 

caracterizado, pois, caso não seja efetuado o bloqueio das contas 

correntes informadas na inicial, os valores poderão ser dilapidados e o 

autor deixará de reavê-los, correndo o risco de não ser ressarcido 

futuramente. Deixo de exigir caução real ou fidejussória idônea tendo em 

vista se tratar de valores que ficarão a disposição deste juízo no trâmite 

da lide, bem como, não há o que se falar em irreversibilidade dos efeitos 

da presente decisão em razão da mesma poder revista a qualquer 

momento por este Juízo. Por fim, consigno que o pedido de tutela deverá 

ser deferido parcialmente tão somente quanto aos bloqueios dos valores 

indicados na inicial junto as contas correntes, também informadas na 

inicial. Logo, pelas provas carreadas com a inicial, ao menos neste 

momento processual, entendo presentes os requisitos exigidos em lei para 

deferimento parcial da tutela de antecipada requerida em caráter 

antecedente, a fim de minimizar os prejuízos já suportados pelo 

Requerente. Diante do exposto, nos termos do artigo 300 e 303, ambos do 

Código de Processo Civil, defiro a tutela antecipada requerida em caráter 

antecedente para determinar o bloqueio via dos valores transferidos para 

as contas correntes que transcrevo abaixo: 1) Valor de R$4.800,00 

(quatro mil e oitocentos reais), na Conta Corrente 67220-3, Agência 3479, 

Banco do Brasil, de titularidade de Bianca Aráujo (segunda Requerida); 2) 

Valor de R$200,00 (duzentos reais), na Conta Corrente 21213-X, Agência 

0667, Banco do Brasil, titularidade Mizael Agostin (terceiro Requerido); 3) 

Valor de R$600,00 (seiscentos reais), na Conta Corrente 67220-3, 

Agência 2363, Banco do Brasil, de titularidade de Adalberto E S (quarto 

Requerido); 4) Valor de R$12.000,00 (doze mil reais), na Conta Corrente 

27233-7, Agência 3498, Banco do Brasil, de titularidade de Edson 

Henrique (quinto Requerido). Consigno que em razão do não fornecimento 

do CPF dos Requeridos acima especificados, este juízo está 

impossibilitado de realizar o bloqueio via Bacenjud, de modo que, 

excepcionalmente, determino a expedição de ofício ao Banco do Brasil 

determinando que efetue o bloqueio, conforme explicitado acima. Nos 

termos do artigo 303, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, o Autor 

tem o prazo de 15 dias para aditar a sua inicial, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito (artigo 303, §2º, do Código de 

Processo Civil). Em caso de recurso da parte Ré, nos termos dos artigos 

6º, 378 e 1.018 do Código de Processo Civil, esta deverá comunicar este 

juízo de sua interposição, para evitar a estabilidade determinada no artigo 

304, “caput”, do mesmo Código. Deixo de designar a audiência de 

Conciliação prevista no artigo 303, §1º, II, do Código de Processo Civil 

tendo em vista a peculiaridade do caso, bem como, em razão de os 

Requeridos, salvo a requerida Anna Emilia de Moraes Taques, estarem em 

local incerto e não sabido, bem como serem pessoas desconhecidas. 

Cite-se a requerida Anna Emilia de Moraes Taques no endereço 

consignado na inicial para, querendo, apresentar sua defesa, nos termos 

do artigo 303, §1º, III, do Código de Processo Civil. Cite-se por edital os 

demais Requeridos com prazo de 30 (trinta) dias, em observância ao 

artigo 256, I e II c/c artigo 257, III, ambos do Código de Processo Civil. A 

secretaria deverá as demais exigências contidas no artigo 257 do mesmo 

diploma processual citado. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se com urgência. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010242-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO MIGUEL BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 
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E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010242-65.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 16.668,63; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE 

ÁGUA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSIVALDO MIGUEL BATISTA Parte Ré: 

REQUERIDO: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS 

PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos etc. Josivaldo Miguel Batista 

ajuizou a presente Ação Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c 

Tutela de Urgência em face de Águas Cuiabá, ambos já qualificados nos 

autos. O Requerente relata que reside no imóvel em que se encontra 

instalado a unidade consumidora de água registrado sob a matrícula de n. 

505258-0. Argumenta que sempre efetuou o pagamento regular das 

faturas fornecidas pela Requerida, todavia, foi surpreendido com a 

cobrança abusiva da fatura referente ao mês de janeiro de 2018, no valor 

de R$ 2.358,63 (dois mil e trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e 

três centavos). Aponta ser indevida a cobrança, pois não deu causa a 

nenhuma irregularidade, e que houve a suspensão dos serviços devido ao 

não pagamento da referida fatura. Requereu, em sede de tutela de 

urgência, que a Requerida restabeleça o fornecimento dos serviços. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

A tutela de urgência, como na espécie, poderá ser concedida, 

liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, 

José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel 

Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015). Na hipótese, a probabilidade do 

direito se evidencia através dos documentos de id n. 12769195 que 

demonstram que a fatura referente ao mês de janeiro de 2018 encontra-se 

com tamanha diferença de valor e consumo ao se comparar com as 

demais faturas da unidade consumidora de n. 505258-0, presumindo 

suposta irregularidade. Resta em evidência, ainda, o perigo de dano, uma 

vez que receber a notícia de corte no fornecimento de água, por si só, 

causa ao Requerente, sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta. 

Ainda mais, porque a demanda versa acerca de serviço de água, bem 

considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa humana, 

esta última fundamento da Constituição da República (art. 1º, inciso III, da 

CF). Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, 

§3º, do Código de Processo Civil), pois a qualquer tempo este Juízo 

poderá reverter a presente decisum. Diante do exposto, presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a 

tutela de urgência reivindicada para determinar que a Requerida 

restabeleça, no prazo de 01 (um) dia, o fornecimento de água na unidade 

consumidora n. 505258-0, desde que a suspensão dos serviços tenha 

ocorrido em relação ao débito em discussão na presente lide 

(janeiro/2018). Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a 

assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão do ônus da 

prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: 

§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 19 de junho de 

2017, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 06 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As 

partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Sirva a presente decisão como 

mandado que deverá ser cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, caso 

necessário. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008278-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORCAS FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Márcio Zalen Vieira & Cia Ltda ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Entregar Coisa Certa c/c Indenização por Perdas e Danos 

com pedido de Tutela de Urgência em face de Dorca Ferreira de Oliveira, 

ambos qualificados nos autos. A requerente pretende, em sede de tutela 

de urgência, a busca e apreensão do veículo GM/Celta Placa NJE-3893, 

Renavam 132486318, ano/modelo 2009/2009, sob o argumento que a 

requerida não efetuou o pagamento das parcelas vencidas referente ao 

contrato de compra e venda firmado entre as partes. Com a inicial vieram 

documentos. Emenda à inicial em ID 12628172. Relatado o necessário. 

Decido. Recebo a emenda à inicial de ID 12628172. A requerente objetiva a 

busca e apreensão de bens móveis. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil, o 

qual transcrevo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1º. Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. §2º. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3º. A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o assunto, José 

Miguel Garcia Medina leciona: ‘’A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel 

Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015). Na hipótese dos autos, a 

probabilidade do direito esta configurada pelos documentos contidos na 

inicial, em especial o Boletim de Ocorrência de ID 12470905, o Contrato de 

Compra e Venda do Veículo de ID 12471088 e pelo Termo de Audiência 

realizada perante o Juizado Especial Criminal Unificado desta Comarca (ID 

12470875), pois evidenciam que o financimaneto bancário do valor de 

R$12.300,00 (doze mil e trezentos reais) em favor da Requerida não foi 

aprovado, estando a mesma na posse e usufruindo de um veículo (de 

propriedade da Requerente) pelo qual não pagou. Por sua vez, o perigo de 
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dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na possibilidade do 

veículo ser ocultado pela ré, ou ainda a existência de possibilidade desta 

desfazer do mesmo. Logo, nesta fase de cognição sumária, por entender 

que estão presentes os requisitos exigidos em lei, a concessão da tutela 

de urgência reivindicada faz-se necessária. Deste modo, com fundamento 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência 

reivindicada para determinar a busca e apreensão do veículo GM/Celta 2P 

Life, álcool/gasolina, cor Preta, Placa NJE-3893, Renavam 00132486318, 

ano/modelo 2009/2009. Nomeio como depositário a pessoa da requerente. 

Lavre-se termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, conforme requer, com as cautelas que o 

procedimento exige. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 10:30 horas, a 

ser realizada na Sala 07 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005701-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES MIGUEL OAB - GO31282 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo que o presente feito foi distribuído por dependência 

da Execução de número 1955-43.2012.8.11.0041, código 750244, em 

trâmite perante este juízo, contudo, faz necessário observar a 

determinação emanada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do TJ/MT 

constante no expediente de n. 0128168-81.2016.8.11.0000 determinando 

que os autos eletrônicos objetos de dependência de ações físicas, 

continuarão tramitando fisicamente, mesmo nas Varas onde já foi 

implementado o Processo Judicial Eletrônico - PJE (Documento em anexo). 

Portanto, com base no acima exposto, determino o arquivamento do 

presente processo nesta via eletrônica, com as baixas de estilo. Consigno 

por fim, que incumbe a parte Requerente providenciar a distribuição do 

feito na via física. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010851-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010851-48.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO MENDES DA SILVA Parte 

Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Francisco Mendes da Silva ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia, ambos 

qualificados na inicial. O Requerente pretende, em sede de tutela de 

urgência, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob 

o argumento, em síntese, de que a inscrição creditícia é indevida, pois 

desconhece a obrigação que originou a negativação. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de 

urgência poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia no documento 

que demonstra que o nome do Requerente foi inserido nos órgãos de 

inadimplentes (id n. 12874938), bem como, na afirmação do Autor de que 

desconhece a dívida cobrada. O perigo de dano é notório, uma vez que a 

negativação, por si só, acarreta prejuízos ao Requerente, restando 

comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em 

qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como, não causará danos a empresa Requerida. Logo, 

pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, o 

deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É 

lícita a determinação para a imediata retirada do nome do “consumidor” dos 

órgãos de proteção ao crédito quando este contesta, completamente, a 

relação jurídica subjacente à negativação tida por indevida, pois 

praticamente impossível a produção de prova negativa por parte dele, 

reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, 

do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso processual, as 

consequências deletérias inerentes aos registros negativos constantes 

nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, 

direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do 

art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 

7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Diante do exposto, 

defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar a exclusão do 

nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, referente ao débito em discussão. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 07 de agosto de 2018, às 09:30 horas, a 

ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 
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Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intimem-se. 

Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010890-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Outros Interessados:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

MARIA AVELINA SANTANA ARAUJO SILVA (HERDEIRO)

TEREZA DA SILVA CRUZ (HERDEIRO)

RAIMUNDO DA SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010890-45.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 3.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/

[LEVANTAMENTO DE VALOR, FGTS/FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO 

DE SERVIÇO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ERNESTO 

DA SILVA Parte Ré: INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vistos 

etc. Este procedimento voluntário foi ajuizado pelos irmãos do de cujus 

Ernesto da Silva, falecido em 18/04/2016, onde requer autorização para 

levantamento dos valores deixado a título de FGTS e/ou PIS. Portanto, este 

feito deverá ser redistribuído entre uma das Varas Especializadas em 

Família e Sucessões desta Comarca, as quais possuem competência para 

processar e julgar questões desta natureza. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL PARA 

LEVANTAMENTO DE DIFERENÇAS RELATIVAS AO REAJUSTE DE 28,86%, 

NÃO RECEBIDAS EM VIDA PELO SERVIDOR FALECIDO. PROCEDIMENTO 

ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL. 1. Versam os autos sobre pedido de liberação de diferenças 

salariais de 28,86% devidas a falecido servidor público e que são objeto 

de alvará judicial. 2. Não é dado a ninguém inadimplir, ao seu arbítrio, 

decisão judicial, arvorando-se a decidir sobre a pertinência, ou não, do 

comando que dela se extrai, mas apenas dar-lhe cumprimento. Em caso de 

irresignação, resta ao interessado valer-se da via processual adequada, 

na qual poderá expor as razões pelas quais discorda do ato judicial a fim 

de buscar a sua suspensão. 3. Conforme entendimento jurisprudencial 

manifestado por esta corte, a expedição de alvará judicial para 

levantamento de créditos devidos a servidor falecido a título de 28,86% é 

a matéria relativa a direito das sucessões, de competência da Justiça 

Estadual, o que ressalta a necessidade de dar imediato cumprimento à 

ordem judicial que está em pleno vigo r. 4. Remessa necessária 

desprovida. (TRF 1ª R.; RN-MS 2003.30.00.001304-8; AC; Segunda Turma 

Suplementar; Relª Juíza Fed. Conv. Rogéria Maria Castro Debelli; Julg. 

13/07/2011; DJF1 24/08/2011; Pág. 155) APELAÇÃO. Pedido de alvará 

judicial julgado procedente Autorização para que pessoa interditada 

judicialmente doe 50% de seu imóvel a terceiro. Sentença proferida por 

juízo cível Incompetência absoluta Competência afeta à Vara da Família e 

Sucessões SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ANULADA RECURSO 

PREJUDICADO. Redistribuição do feito à Vara da Família que não se 

justifica Impossibilidade de o curador dispor de bens de incapaz a título 

gratuito Inteligência dos artigos 1741, 1749, II, 1774 e 1781, do CC 

Impossibilidade jurídica do pedido Condição da ação Questão que deve ser 

conhecida de ofício Art. 267, VI, §3º, do CPC Possibilidade de julgamento 

do feito, nos termos do art. 515 do CPC Interposição do recurso de 

apelação que devolve as questões suscitadas e discutidas no processo 

Tribunal legitimado a apreciar o feito Sentença anulada EXTINÇÃO DA 

AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO 

CPC. (TJSP; APL 0118946-10.2009.8.26.0003; Ac. 7385091; São Paulo; 

Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; 

Julg. 25/02/2014; DJESP 31/03/2014) Com estas considerações e nos 

termos da Resolução n. 001/1999/TJMT, declaro este Juízo absolutamente 

incompetente para apreciar o procedimento e determino a remessa dos 

presentes autos para uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Capital. Intimem-se. Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010906-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010906-96.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 450,32; Tipo: Cível; Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/

[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, FORNECIMENTO DE ÁGUA, LIMINAR]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSEFINA MARIA DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE 

SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos etc. Josefina Maria dos 

Santos ajuizou a presente Medida Cautelar em face de Águas Cuiabá, 

ambos qualificados na inicial. A Requerente objetiva, em sede de tutela de 

urgência, o deferimento da consignação em Juízo de R$ 450,32 

(quatrocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos), referente as 

faturas de água vencidas entre os meses de novembro de 2017 a maio de 

2018, e, por consequência, o restabelecimento dos serviços e a 

determinação para a Requerida se abster de inserir seu nome junto ao rol 

dos órgãos de inadimplentes. Requereu, também, a suspensão de 

eventuais ordens de corte dos serviços referente às faturas vincendas 

que forem exorbitantes. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. A probabilidade do direito se evidencia diante da 

obrigação em questão que é perfeitamente discutível, face a relação 

jurídica firmada entre as partes, pois as faturas em discussão (novembro 

de 2017 a maio de 2018) estão majoradas, ao se comparar a outras 

faturas da unidade consumidora n. 53409-9, conforme apurei no processo 

n. 1031311-90.2017, o que me faz presumir suposta irregularidade. Por 

sua vez, resta em evidência a urgência do pedido, haja vista que receber 

a notícia de corte no fornecimento de água, por si só, causa ao 

Requerente, sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta, ainda mais 

porque estamos tratando de um bem considerado essencial à vida, saúde 

e à dignidade da pessoa humana, esta última fundamento da Constituição 

da República (art. 1º, inciso III, da CF). Ademais, entendo que não há que 

se falar em irreversibilidade da medida (artigo 300, §2º, do Código de 

Processo Civil), pois a medida poderá ser revertida a qualquer tempo e em 

caso de eventual improcedência do pedido inicial, a Requerida terá a via 

judicial para ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar. 

Desta forma, pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição 

sumária, entendo presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código 

de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Por 

consequência, não há que se falar em inserção do nome do Autor junto ao 

rol dos órgãos de proteção ao crédito, em relação às faturas em 

discussão nos autos, ainda mais porque a obrigação estará garantida por 

depósito de valores. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

reivindicada para determinar que a concessionária Requerida restabeleça 

o fornecimento de água na unidade consumidora de n. 53409-9, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, bem como, se abstenha de inserir o nome da 

Requerente nos órgãos de inadimplentes, em relação às faturas em 

questão (novembro de 2017 a maio de 2018), mediante a consignação de 

R$ 450,32 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos). Além 

disso, estendo a tutela de urgência às faturas vincendas que possuírem 

valores abusivos, ao se comparar com a média de consumo, que, todavia, 

em tais casos caberá ao Requerente consignar em Juízo o valor que 

entende devido, autorizando desde já o levantamento da importância pela 

Requerida. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), até o limite máximo de 10 (dez) dias. Defiro à Requerente 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do 

artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 
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impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 07 de agosto 

de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). SIRVAE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, QUE 

DEVERÁ SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, CASO 

NECESSÁRIO. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006887-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDES BALIEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observo dos autos que a parte Autora não cumpriu o contido 

no art. 13-A da Resolução nº. 04/2016/TP, que estabelece: 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 Código de 

Processo Civil. § 4º No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo 

para sanar a irregularidade. Desse modo, com base na norma acima 

citada, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, procedendo à identificação de cada documento anexado 

com a petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006960-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARBOSA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

10:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006983-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIA LIMA DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 30 

de agosto de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007238-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BENEDITO DA SILVA BOERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

11:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007254-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO CARLOS GREGORIO DA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

11:15 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007338-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE LIMA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

11:30 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007369-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO LIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Embora a parte Requerente tenha 

manifestado o desinteresse na conciliação, com base no artigo 334, §5º 

do Código de Processo Civil, designo audiência conciliatória para o dia 30 

de agosto de 2018, às 11:45 horas, a ser realizada na sala 01 na Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja 

se ocultando, defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do Código de Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007388-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIONAI MARINHO LOPES MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

12:00 horas, a ser realizada na sala 01 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que a Autora é portadora de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007535-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY FRANCISCO DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

08:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008832-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN PEREIRA DE CAMPOS (REQUERIDO)

ELIANE MORAES BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 119 de 492



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008832-69.2018.8.11.0041; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[MÚTUO]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: FABIANA MORAES DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: ELIANE MORAES BRAGA, IVAN PEREIRA DE CAMPOS Vistos 

etc. Defiro a assistência judiciária gratuita reivindicada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Considerando que para não 

realização da audiência conciliatória também faz-se necessário a 

manifestação da parte contrária, designo audiência de conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 12:00 

horas, a ser realizada na sala 07 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009087-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009087-27.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARILENE ALVES DA SILVA - ME 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Analisando a 

causa de pedir e os pedidos da inicial, verifico, salvo melhor juízo, que 

inexiste razão para que o feito tenha seu regular tramite nesta 6ª Vara 

Cível, e sim em uma das Varas Especializadas em Direito Bancário. Acerca 

da competência das Varas de Direito Bancário instauradas nesta 

Comarca, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça editou o 

provimento 004/2008/CM, que atribuiu nova competência às varas judiciais 

desta Capital, vejamos: “(...) I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a 

ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas 

em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

(...)” (Grifei) No caso trazido à exame, o Requerente objetiva, dentre os 

inúmeros pedidos, a declaração de excesso de cobrança de juros, 

embutidos e capitalizados mensalmente, assim como a declaração de 

nulidade de cláusulas contratuais decorrer do contrato de financiamento 

firmado entre as partes, o que evidencia a natureza bancária da demanda. 

Estando em evidência que o presente feito versa sobre causas 

decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras, não é 

este Juízo competente para processá-lo e julgá-lo. É de bom alvitre 

ressaltar que o mesmo não incorre em nenhuma das excludentes 

relacionados pelo §2º do provimento 004/2008/CM, acima citado, uma vez 

o pedido de inexistência do débito está vinculado ao pedido de natureza 

bancária. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

(art. 1º, I, §2º, da Portaria 004/2008/CM). (CC 23110/2015, 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). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE MÚTUO - CARTÃO DE CRÉDITO 

– MATÉRIA DA VARA ESPECIALIZADA – QUESTÃO PACIFICADA NO 

TRIBUNAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – CONFLITO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. As administradoras de cartões de crédito são 

instituições financeiras, nos termos do que se extrai da Súmula 283 do 

colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Se o objeto da ação proposta 

versa sobre quaisquer discussões acerca de cartões de crédito e não se 

coloca no pólo passivo apenas a empresa da bandeira do cartão (art. 17 

da Lei 4595/94), a competência estará fixada em favor das 

VarasEspecializadas em Direito Bancário. 3. Incidência do art. 1º, I, §§ 1º e 

2º, do Provimento 004/2008. (CC 83203/2014, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2015, Publicado no DJE 25/02/2015). 

Saliento, por fim, que o reconhecimento de ofício faz-se necessário, por 

se tratar de matéria de ordem pública. Desse modo, configurada a 

incompetência em razão da matéria, pois a controvérsia versa acerca de 

conteúdo financeiro/bancário, a redistribuição do presente feito se impõe. 

Diante do exposto, e com base no Provimento n. 004/2008/CM, DECLARO 

este Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar o presente 

feito, devendo o mesmo ser remetido à uma das Varas Especializadas em 

Direito Bancário desta Capital, com as baixas necessárias junto ao sistema 

PJE. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1009201-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009201-63.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROTESTO (191)/[PRESCRIÇÃO E 

DECADÊNCIA, Intimação / Notificação]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Recebo as emendas 

à inicial de id n. 12630310 e 12669753, com seus documentos. 

Notifique-se a parte Requerida, conforme pleiteado na exordial. Após, 

cumpra-se o que determina o artigo 729 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009697-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009697-92.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 69.661,90; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/
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[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DAMIAO NUNES DA SILVA Parte Ré: RÉU: RAPIDO TRANSPAULO LTDA 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita reivindicada, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 07 de agosto de 2018, às 

08:00 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009889-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY MUNHOZ JUNIOR (AUTOR)

VALENTIN COLOMBO (AUTOR)

CLAIR VALDAMERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009889-25.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 194.755,88; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SIDNEY MUNHOZ JUNIOR, 

CLAIR VALDAMERI, VALENTIN COLOMBO Parte Ré: RÉU: AVIANCA 

Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 12748902, com seus 

documentos. Designo audiência de conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 07 de agosto de 2018, às 08:30 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Determino 

que a parte Requerente comprove o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010967-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PEDRO ZORDAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Determino que a parte interessada comprove o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado o 

pagamento, cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de 

origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação, 

com base na seção 7, art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, observadas as providências pertinentes. 

Sirva a presente decisão como mandado. Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011023-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011023-87.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.940,06; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Defeito, 

nulidade ou anulação]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

EDEMAR PINHEIRO Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Edemar Pinheiro ajuizou a 

presente Ação Declaratória de Nulidade e pedido de Tutela Antecipada em 

face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ambos 

qualificados nos autos. O Requerente alega a fatura de energia elétrica do 

mês de março de 2018, referente a unidade consumidora n. 6/2509973-0, 

encontra-se exorbitante, não condizendo com o consumo da sua 

residência. Requereu, assim, em sede de tutela de urgência, que a 

Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora em questão. Com a inicial vieram documentos. 

Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, como na espécie, 

poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade 

do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito resta evidenciada pelos 

documentos que instruíram a inicial (id n. 12905896) que demonstram, ao 

menos neste momento, que a fatura em discussão (id n. 12905902) 

encontra-se com recuperação de consumo em valor exorbitante, fazendo 

presumir suposta irregularidade na medição. Por sua vez, receber a 

notícia de corte no fornecimento de energia elétrica, por si só, causa ao 

Requerente, sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta, 

caracterizando o perigo de dano. Ainda mais, porque a demanda versa 

acerca de serviço de energia elétrica, bem considerado essencial à vida, 

saúde e à dignidade da pessoa humana, esta última fundamento da 

Constituição da República (art. 1º, inciso III, da CF). Ademais, não há que 

se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois a 

qualquer tempo a presente decisum poderá ser modificada por este Juízo, 

inexistindo prejuízos à parte requerida, haja vista o retorno ao status quo 

ante. Desta forma, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada para 

determinar que a Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora de n. 6/2509973-0, desde que a 

cobrança seja referente à fatura em discussão nos autos (março de 2018 

– id n. 12905902). Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a 

assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão do ônus da 

prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: 

§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 
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Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 07 de agosto de 

2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). Sirva a presente decisão como mandado que 

deverá ser cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, caso necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008959-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDA LIMA DE FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008959-07.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 3.859,70; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCURSO DE 

CREDORES, CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CARMELINDA LIMA DE FARIA Parte Ré: REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Recebo a presente 

liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos exatos termos do 

artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime a Requerida 

pessoalmente para apresentar contestação sobre o requerimento de 

liquidação de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 511 

do Código de Processo Civil. Deixo de designar audiência de conciliação 

neste momento, em observância ao previsto no artigo 139, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Salienta-se 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. Determino 

que a Requerida exiba os documentos solicitados pela parte Autora no 

item “c” da exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 524, 

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010420-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FELICIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010420-14.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 8.454,24; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[DUPLICATA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA Parte Ré: EXECUTADO: MARCIO 

FELICIO - ME Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 12839389, com 

seus documentos. Cite-se a parte Executada para pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade da parte 

Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de 

Processo Civil). Não se efetivando o pagamento, determino o cumprimento 

do mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade a parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se 

façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 830 

do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo 

Civil), sendo reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do 

artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil. O exequente deverá 

comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010495-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO FERNANDES DE ARRUDA (RÉU)

CLEBES JOSE DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010495-53.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 2.861,19; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Parte Ré: 

RÉU: ORLANDO FERNANDES DE ARRUDA, CLEBES JOSE DE SOUZA 

Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 12960654, com seus 

documentos. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 07 de agosto de 2018, às 08:30 horas, a ser 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). A parte 

Requerente deverá comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006464-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO (RÉU)

AELCIO BENTO CONCEICAO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Associação dos Amigos do Residencial San Marino ajuizou a 

presente Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência 

em face de Jushilleyde Campos Conceição e Aelcio Bento Conceição 

Junior, todos já qualificados nos autos. A Requerente pretende, em sede 

de tutela de urgência, que seja determinada a suspensão das obras que 

vem sendo realizada pelos Requeridos. Com a inicial vieram documentos. 

Emenda a inicial contida em ID 12272779 e ID 12570391. Relatado o 

necessário, decido. Recebo as emendas da inicial contidas em ID 

12272779 e ID 12570391, bem como, seus documentos. A tutela de 

urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 
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perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia pela notificação 

extrajudicial contida em ID 12225934 e ID 12272813, pela foto da obra 

contida em ID 12225934, que neste momento processual, a princípio, 

demonstram a não observância ao que estabelece o Regimento Interno do 

Condomínio San marino onde localiza-se a residência dos Requeridos. Por 

sua vez, a urgência do pedido encontra-se respaldo no eminente prejuízo 

que os demais condôminos possam vir a sofrer com a espera da 

tramitação do feito até a prolação da sentença. Por fim, ressalto que 

inexiste perigo de irreversibilidade da presente decisum, posto que a 

mesma poderá ser revista a qualquer momento, desde que comprovado os 

requisitos legais. Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, defiro a tutela de urgência para determinar a suspensão da obra que 

esta sendo realizada pelos Requeridos no imóvel localizado na Quadra 15, 

Casas 18, Condomínio Residencial San Marino no, Av. B, Parque das 

Nações, nesta Capital. Com base no artigo 334 do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 06 de agosto de 2018, às 12:30 horas, a ser 

realizada na Sala 07 da Central de Concliação instalada neste Fórum. 

Assim, cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 

injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, CPC). Consigne-se que a parte requerente 

será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC), 

bem como ambas as partes deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Na audiência, se não houver 

acordo, iniciará o prazo para apresentação de contestação (art. 335 do 

CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010857-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010857-55.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 9.096,61; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A Parte Ré: REQUERIDO: FERNANDO 

JOSE DA SILVA 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010736-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010736-27.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 20.747,38; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ÁGUA, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA Parte Ré: RÉU: 

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 12855859, pois 

tempestiva. O Requerente objetiva, em sede de antecipação de tutela, que 

a Requerida suspenda a cobrança da fatura de água e esgoto do mês de 

abril de 2018, no valor de R$ 747,38 (setecentos e quarenta sete reais e 

trinta oito centavos), e se abstenha de debitar o referido montante da sua 

conta bancária. Observa-se, no entanto, que resta prejudicado a 

apreciação dos pedidos de tutela de urgência, ante a perda do objeto, isso 

porque o próprio Requerente afirma na sua inicial que a cobrança e o 

débito em conta ocorreria no dia 23 de abril de 2018, data anterior à 

análise do pleito. Em assim sendo, deixo de apreciar o pedido de tutela de 

urgência. Por outro lado, no que se refere ao pedido de inversão do ônus 

da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece 

que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 07 de agosto de 

2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). O Requerente será intimado na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010491-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ROBERTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010491-16.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 31.300,07; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, Promessa de Compra e Venda]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: MARINA ROBERTA DA SILVA Parte Ré: RÉU: MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Vistos etc. Marina Roberta da Silva 

ajuizou a presente Ação de Indenização por Perdas e Danos em face de 

MRV Engenharia e Participações S.A., ambos qualificados na inicial. A 

Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento, em síntese, de 

que a inscrição creditícia é indevida, pois se refere a taxa de evolução de 

obra após a entrega do imóvel. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência poderá 
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ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, 

José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel 

Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se 

evidencia no documento que demonstra que o nome da Requerente foi 

inserido nos órgãos de inadimplentes (id n. 12816226), bem como, que se 

refere a cobrança de taxa de evolução de obra, que revela, ao menos 

neste momento, ser abusiva, em razão da entrega do imóvel ter sido 

anterior. O perigo de dano é notório, uma vez que a negativação, por si só, 

acarreta prejuízos à Requerente, consistente no abalo financeiro sofrido, 

restando comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. 

Ademais, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, 

do CPC), pois em qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que 

presentes os requisitos, bem como não causará danos à Requerida. Logo, 

pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, o 

deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar a 

exclusão do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, referente ao débito em discussão. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 07 de agosto de 2018, às 12:00 horas, a 

ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intimem-se. 

Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007552-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI 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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

08:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007561-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUEINETE ALMEIDA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

08:30 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007672-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE AMBROSIA VIEIRA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

08:45 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007750-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MEIRA VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

09:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007762-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. C. F. (AUTOR)

FERNANDO FILIPIN LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

09:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007929-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

09:30 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008248-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BRUNO DE ALMEIDA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

09:45 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que o Autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008261-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADETE DE NOVAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

10:00 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Por fim, observo que a Autora é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008285-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR CONRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

10:15 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008294-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BARROS DA SILVA (AUTOR)

D. J. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 de agosto de 2018, às 

10:30 horas, a ser realizada na sala 02 na Central de Conciliação. Cite-se 

a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, 

defiro a sua citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que 

a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012982-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHEURYSONN ALVES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012982-64.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, PERDAS E 

DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RHEURYSONN ALVES SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BRASILVEICULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Considerando que a Requerida não 

foi devidamente citada (id n. 12079853), torno sem efeito a certidão de id 

n. 10799262. Por consequência, e a fim de se evitar futuras alegações de 

cerceamento de defesa, redesigno audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 10:30 horas, a 

ser realizada na sala 06 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida observando o endereço fornecido na petição de 

id n. 7254030, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Salienta-se que a ausência injustificada de qualquer das partes poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). A parte Requerente será intimada através de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015710-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMIRA CRISTINA DEBS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015710-78.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 33.900,08; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[RESCISÃO / 

RESOLUÇÃO, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AMIRA CRISTINA DEBS 

Parte Ré: REQUERIDO: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. Vistos etc. 

Observa-se a existência de matérias discutidas no presente feito 

abrangendo inúmeros Recursos Especiais ajuizados perante o Superior 

Tribunal de Justiça, estando pendente de julgamento junto a referida Corte 

o Recurso Especial nº. 1.498.484/DF e do Recurso Especial nº. 

1.635.428/SC, os quais discutem a seguinte tese controvertida (tema 970): 

“Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por 

lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto 

de contrato ou promessa de compra e venda.” As matérias discutidas 

acima estão sendo processadas na forma de recurso repetitivo, nos 

termos do art. 1036 do Código de Processo Civil. Ademais, o Superior 

Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento de todos os processos 

pendentes em todo o país que há discussão acerca das matérias 

transcritas acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de Processo 

Civil), como é o caso da presente ação. Diante do exposto, determino a 

suspensão do presente feito até o julgamento final pelo Superior Tribunal 

de Justiça dos Recursos Especiais nº. 1.498.484/DF e nº. 1.635.428/SC 

(tema 970). Com a notícia de julgamento do referido tema pelo Superior 

Tribunal de Justiça, venham os autos conclusos para saneamento. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015258-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUMPH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015258-34.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 3.812.928,87; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: TRIUMPH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. Parte Ré: 

RÉU: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. Vistos etc. Observa-se a 

existência de matérias discutidas no presente feito abrangendo inúmeros 

Recursos Especiais ajuizados perante o Superior Tribunal de Justiça, 

estando pendente de julgamento junto a referida Corte o Recurso Especial 

nº. 1.498.484/DF e do Recurso Especial nº. 1.635.428/SC, os quais 

discutem a seguinte tese controvertida (tema 970): “Definir acerca da 
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possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes 

com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em 

virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

ou promessa de compra e venda.” As matérias discutidas acima estão 

sendo processadas na forma de recurso repetitivo, nos termos do art. 

1036 do Código de Processo Civil. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça 

determinou o sobrestamento de todos os processos pendentes em todo o 

país que há discussão acerca das matérias transcritas acima (nos termos 

do artigo 1037, II, do Código de Processo Civil), como é o caso da presente 

ação. Diante do exposto, determino a suspensão do presente feito até o 

julgamento final pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais 

nº. 1.498.484/DF e nº. 1.635.428/SC (tema 970). Com a notícia de 

julgamento do referido tema pelo Superior Tribunal de Justiça, venham os 

autos conclusos para saneamento. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032775-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT0017277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA BERTAO PALHARINI (EXECUTADO)

MATIAS BORGHETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032775-52.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 80.049,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA Parte Ré: EXECUTADO: MATIAS 

BORGHETTI, PAMELA BERTAO PALHARINI Vistos etc. Imobiliária e 

Construtora Georgia Mirela LTDA ajuizou a presente Ação de Execução 

em face de Matias Borghetti e Pamela Bertão Palharini, ambos qualificados 

e representados nos autos. A parte Exequente e a Executada Pamela 

Bertão Palharini informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo. Relatado o necessário. Decido. 

Observo que o acordo firmado entre as partes (id n. 11919298) versam 

sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos. Além disso, verifico que o 

feito cumpriu com sua finalidade, pois, embora o executado Matias 

Borghetti não participe do acordo ora homologado, a cláusula “1” da 

referida avença é clara ao constar a integral quitação de todos os débitos 

que originaram a presente lide, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação em questão. Diante do exposto, tendo a conciliação efeito de 

sentença entre as partes e diante da quitação da dívida, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b’’ c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Cada 

parte arcará com os honorários de seu advogado. Eventuais custas 

processuais remanescentes pelos Executados. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022342-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA LIMITADA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022342-86.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 60.242,65; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[INADIMPLEMENTO, 

CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA LIMITADA - ME 

Parte Ré: RÉU: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A Vistos etc. Centro de 

Gerenciamento de Resíduos Cuiabá LTDA (CGR) ajuizou a presente Ação 

Monitória em face de Várzea Grande Investimentos e Participações, 

ambos qualificados e representados nos autos. As partes informam que 

celebraram acordo, pugnam pela sua homologação e extinção do 

processo. Relatado o necessário. Decido. Observo que o acordo firmado 

entre as partes (id n. 12343119) versam sobre direitos disponíveis, de 

modo que o homologo por sentença para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos. Diante do exposto, tendo a conciliação efeito de sentença 

entre as partes, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios conforme acordado. Não há que se falar em 

custas remanescentes, em razão do disposto no artigo 90, §3º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado da presente, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021969-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SANTANA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Gonçalo Santana Pinho ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando a inexuistência de provas quanto a alegada 

invalidez permanente. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 
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N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. No 

que se refere ao mérito, o autor pretende o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia 

médica realizada (id n. 10892012) atestou que o Requerente apresenta 

invalidez permanente no joelho esquerdo, quantificada como de leve 

repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em especial da 

referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente 

e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as 

Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 

da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 03/05/2015, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de leve repercussão no joelho 

esquerdo (25% de 25%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020239-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOLIVAR BUFULIN (AUTOR)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLELIO DIIRKES DE OLIVEIRA (RÉU)

CENTRO OESTE AUTOPECAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BARAO OAB - MT0008313A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020239-43.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 60.000,00; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[LOCAÇÃO DE MÓVEL]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: BOLIVAR BUFULIN, CID IMOVEIS EIRELI - 

EPP Parte Ré: RÉU: CENTRO OESTE AUTOPECAS LTDA, CLELIO DIIRKES 

DE OLIVEIRA Vistos etc. Bolivar Bufulin ajuizou a presente Ação de 

Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança em face de Centro Oeste 

Autopeças LTDA e Clelio Diirkes de Oliveira, todos qualificados e 

representados nos autos. As partes comparecem aos autos noticiando o 

falecimento do Requerente, pugnando pela sucessão processual, e 

informando que celebraram acordo, pugnando pela sua homologação e 

extinção do processo. Relatado o necessário. Decido. Ante o noticiado 

falecimento do Autor, determino a sucessão processual deste por seu 

Espólio, representado pelo inventariante Ricardo Augusto Arschar 

Buffulim, conforme preconiza o artigo 110 do Código de Processo Civil. 

Anote junto ao sistema PJE. Além disso, observo que o acordo firmado 

entre as partes (id n. 10803038) versam sobre direitos disponíveis, de 

modo que o homologo por sentença para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos. Diante do exposto, tendo a conciliação efeito de sentença 

entre as partes, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios conforme acordado. Não há que se falar em 

custas remanescentes, em razão do disposto no artigo 90, §3º, do Código 

de Processo Civil. Considerando que as partes desistiram do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009179-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA 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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Jucineia da Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 
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todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço da autora. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar 

arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, 

ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que a autora não realizou 

o pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente 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. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que a Requerente reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço da Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a Requerente tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10466822) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

esquerdo, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 09/02/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 
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grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro superior 

esquerdo (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Por fim, indefiro o pedido de condenação da parte Requerida em 

litigância de má fé em razão de não vislumbrar a ocorrência de nenhuma 

das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de processo Civil. Diante 

do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017737-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIUDE LEONIO PEREIRA (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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Eliude Leonio Pereira ajuizou a presente Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder do Consórcio 

Dpvat S/A, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço da autora. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. A 

Requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo os 

argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Inicialmente, tendo em vista a mudança de denominação social da 

seguradora Requerida, conforme informado em contestação, proceda-se 

a retificação do polo junto à autuação devendo constar como Seguradora 

Líder do Consórcio Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que a autora não realizou 

o pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente 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. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 
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pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que a Requerente reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço da Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a Requerente tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10891844) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no tornozelo direito, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

03/01/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no tornozelo direito (50% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por 

inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015168-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO PIRES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Silvio Pires da Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 131 de 492



senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente 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. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10465092) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos 

autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

22/07/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no membro inferior esquerdo (25% de 70%). 

Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme 

súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003898-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNA GOUVEIA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Dayanna Gouveia de Moraes ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 
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ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente 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. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 9598145) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior direito, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

25/10/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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 
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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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no membro inferior direito (50% de 70%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016696-95.2017.8.11.0041
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NAIR DAVID DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Nair David Dias ajuizou a presente Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e carência da 

ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. Ao fim, pugna pelo 

acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência 

da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar 

como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A 

Requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo os 

argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que a autora não realizou 

o pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente 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. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 
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permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, devido a 

ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico 

que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11165243) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

esquerdo, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 02/02/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro superior 

esquerdo (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

por inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016538-40.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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Vistos etc. Luciene Lins da Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, carência da 

ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal e carêcnia da ação 

em razão do Boletim de Ocorrência ter sido confeccionado um após os 

fatos. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso 

contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração 

do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 
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PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente 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. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. A Requerida alega, preliminarmente, a carência da 

ação sob o argumento de que o Boletim de Ocorrência foi confeccionado 

um após o acidente noticiado nos autos e, por está razão, entende que 

não houve averiguação da autoridade policial, por consequência, não teria 

validade. Em que pese a arguição da referida preliminar, entendo que a 

mesma se confunde com o mérito e será analisada no momento oportuno. 

No que se refere ao mérito, a Requerente pretende o recebimento do 

seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A 

perícia médica realizada (id n. 10906153) atestou que a Requerente 

apresenta invalidez permanente no tornozelo esquerdo, quantificada como 

de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

21/03/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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, 
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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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), que condiz ao montante referente à lesão 

de intensa repercussão no tornozelo esquerdo (75% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Por fim, indefiro o pedido de condenação 

da parte Requerida em litigância de má fé em razão de não vislumbrar a 

ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Giselita Rocha da Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente 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. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 
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caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10107623) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no ombro direito, quantificada 

como de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

05/12/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no ombro direito (50% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Vistos etc. Rafael Rodrigues Pascutti ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão de já ter sido efetuado pagamento do seguro Dpvat na 

esfera administrativa. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida alega também a carência da ação, sob o argumento da falta de 

interesse de agir em razão de já ter havido o pagamento da indenização 

através da via administrativa, todavia, é pacificado o entendimento que o 

pagamento parcial em sede administrativa não retira o interesse da vítima, 

no caso, da parte Autora. Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. 

Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO 

PARCIAL – COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS 
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– REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA 

DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – 

SÚMULA Nº 43, DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP 

– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – 

SÚMULA 474, DO STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL 

NA FASE RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES 

DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. No que se 

refere ao mérito, o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório 

DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada 

(id n. 9607030) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente 

membro inferior esquerdo, quantificada como de média repercussão 

(50%). Nesse ponto, cumpre-me ressaltar que é desnecessário o pedido 

de complementação do laudo pericial, conforme pleiteiou a Requerida em ID 

12337533, isso porque, o fato do Requerente ter juntado no feito exames 

médicos que apontam uma fratura no tornozelo esquerdo, não implica 

necessariamente que o Requerente ficou acometido de invalidez 

permanente no local. Das provas carreadas aos autos, em especial da 

referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente 

e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as 

Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 

da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 25/07/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e cinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no tornozelo direito 

(50% de 70%). No entanto, trata-se de ponto inquestionado nos autos que 

o Requerente recebeu na via administrativa o valor de R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme se 

vê do comprovante de pagamento de ID 9240431. Em assim sendo, o valor 

remanescente do seguro obrigatório que é de direito do autor perfaz a 

importância de R$ 2.362,50. Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 2.362,50, cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005194-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RODRIGUES FLORES (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Adão Rodrigues Flores ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar 

arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, 

ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 
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pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente 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. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 9619363) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no ombro direito, quantificada 

como de leve repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

07/11/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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 
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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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos), que condiz ao montante referente à lesão de 

leve repercussão no ombro direito (25% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1032180-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA BERTAO PALHARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032180-53.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 46.500,00; Tipo: Cível; Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707)/[BENFEITORIAS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: PAMELA BERTAO PALHARINI Parte Ré: RÉU: IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA Vistos etc. Pâmela Bertão 

Palharini Borghetti ajuizou a presente Ação de Manutenção de Posse com 

pedido de Liminar em face de Imobiliária e Construtora Georgia Mirela 

LTDA, ambos qualificados nos autos. As partes informam que celebraram 

acordo, pugnam pela sua homologação e extinção do processo. Relatado 

o necessário. Decido. Observo que o acordo firmado entre as partes (id n. 

11919387) versam sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo 

por sentença para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Diante do 

exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios 

conforme acordado. Não há que se falar em custas remanescentes, em 

razão do disposto no artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037421-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA BERTAO PALHARINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037421-08.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 80.049,00; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/

[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]. Partes 

do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: PAMELA BERTAO PALHARINI 

Parte Ré: EMBARGADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA 

LTDA Vistos etc. Pamela Bertão Palharini Broghetti opôs os presentes 

Embargos à Execução em face de Imobiliária e Construtora Georgia Mirela 

LTDA, ambos qualificados nos autos. Relatado o necessário. Decido. 

Constato que nesta data proferi sentença com julgamento de mérito na 

Ação de Execução que originou os presentes embargos à execução, em 

virtude de acordo celebrado entre as partes, que também foi noticiado nos 

presentes autos (id n. 11919590), razão pela qual entendo que resta 

caracterizada a perda do objeto da presente demanda. Isto posto, nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito. Com base no princípio 

da causalidade, condeno a Embargante ao pagamento das custas e taxas 

judiciárias. Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência 

de manifestação da parte contrária. Translade cópia da presente para a 

Ação de Execução principal (n. 1032775-52.2017.8.11.0041). Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005034-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO APARECIDO DE SOUZA (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Erasmo Aparecido de Souza ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão de já ter pagado o valor referente ao seguro Dpvat na 

esfera administrativa. No mérito, argumenta acerca da insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, do nexo causal não comprovado, 

bem como, da inexistência de prova da invalidez. Ao fim, pugna pelo 

acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência 

da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar 

como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O 

Requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo os 

argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 
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COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida alega também a 

carência da ação, sob o argumento da falta de interesse de agir em razão 

de já ter havido o pagamento da indenização através da via administrativa, 

todavia, é pacificado o entendimento que o pagamento parcial em sede 

administrativa não retira o interesse da vítima, no caso, da parte Autora. 

Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do 

Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – 

COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS – 

REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO 

ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA 

DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, 

DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO 

STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE 

OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. No que se 

refere ao mérito, o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório 

DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada 

(id n. 9616224) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente 

no joelho direito, quantificada como de intensa repercussão (75%). Das 

provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 18/10/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deveria receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de intensa repercussão no 

joelho direito (75% de 25%). No entanto, trata-se de ponto inquestionado 

nos autos que o Requerente já recebeu o referido montante na via 

administrativa. Desta forma, em razão do pagamento integral do seguro 

obrigatório na esfera administrativa, não há que se falar na existência de 

responsabilidade da Requerida. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE 

IMPROCEDENTE os pedidos da Ação ajuizada por Erasmo Aparecido de 

Souza em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Condeno o 

Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa, por 

força do que dispõe o artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça gratuita). 

Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004716-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Marcos Vinicius da Silva Santos ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro Dpvat S/A, ambos qualificados e representados nos 

autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 
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de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente 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. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 9632488) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na mão esquerda, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Nesse ponto, cabe 

ressaltar que se mostra desnecessário o questionamento efetuado pela 

parte Requerida na petição de ID 12338721, isso porque, o fato dos 

documentos juntados na inicial indicarem uma fratura no punho esquerdo 

não implica necessariamente em uma invalidez permanente no local, tanto 

é, que a pericia não constatou a invalidez no local referido. Logo, indefiro 

o pedido de complementação do laudo pericial, mantendo-o em todos os 

seus termos. Das provas carreadas aos autos, em especial da referida 

perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão 

sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 

11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 12/08/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 
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estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de leve repercussão 

no mão esquerda (25% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir 

da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Cumpra-se. Intimem-se.
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Vistos etc. Luciene de Oliveira Lourenço ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço da autora. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que a autora não realizou 

o pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 
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PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente 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. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que a Requerente reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço da Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a Requerente tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. Por fim, observo que houve a juntada equivocada 

da contestação de ID 9559357, bem como, de seus documentos de ID 

9559339 à 9559436, pois pertence a outro processo, conforme explicitado 

na petição de ID 9579205. Assim sendo, proceda a exclusão das referidas 

peças do PJE. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 9619570) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no pé esquerdo, quantificada 

como de intensa repercussão (75%). Nesse ponto, cabe ressaltar que 

não há o que se falar na necessidade de complementação do laudo 

pericial acima identificado pois o fato da documentação juntada na inicial 

apontar fratura no dedo do pé esquerdo da Requerente não implica 

necessariamente que a mesma possui invalidez permanente no local, se 

fosse assim, não haveria necessidade da realização da pericia médica e 

sim, tão somente a documentação juntada nos autos. Desse modo, indefiro 

o pedido de complementação do laudo pericial contido na petição de ID 

9579331. Das provas carreadas aos autos, em especial a referida perícia 

médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão 

sofrida pela Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 

11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 22/12/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinqüenta centavos), que 

condiz ao montante referente à lesão de intensa repercussão no pé 

esquerdo (75% de 50%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Por fim, indefiro o pedido de condenação em litigância de má fé da 

parte Requerida em razão de não verificar a ocorrência de nenhuma 

hipótese prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinqüenta 

centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

por inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005132-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Eder Carlos dos Santos ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Afirma que recebeu na via 

administrativa importância abaixo do valor de R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT remanescente, bem como, das 
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despesas médicas. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, em razão de ter havido o pagamento na 

esfera administrativa e a ausência dos pressupostos processuais, em 

virtude da ausência de comprovação de endereço do autor. No mérito, 

argumenta acerca da insuficiência probatória do registro de ocorrência, do 

nexo causal não comprovado, bem como, da inexistência de prova da 

invalidez e do nexo causal das despesas médicas. Ao fim, pugna pelo 

acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência 

da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar 

como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O 

Requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo os 

argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A respeito da preliminar de carência 

da ação por faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da 

ausência de comprovação do endereço que o autor reside, verifico que a 

preliminar não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço 

do Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, 

não há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, 

a declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pelo autor, não havendo o que 

se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. A Requerida alega também a carência da ação, sob 

o argumento da falta de interesse de agir em razão de já ter havido o 

pagamento da indenização através da via administrativa, todavia, é 

pacificado o entendimento que o pagamento parcial em sede administrativa 

não retira o interesse da vítima, no caso, da parte Autora. Nesse sentido, 

colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – COMPLEMENTAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – RECIBO COM 

DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL 

CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO REEMBOLSO A PARTIR DO 

PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, DO STJ – INCIDÊNCIA DA 

TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO 

GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO STJ –INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIDA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE OLIVEIRA CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO APELANTE ITAÚ SEGUROS 

S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O recebimento pela via administrativa do 

pagamento parcial dos valores devidos a título de indenização pelo Seguro 

Obrigatório DPVAT não retira o interesse de agir da vítima. Gastos 

hospitalares com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados 

através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente 

presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo 

causal entre os eventos. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

efetivo prejuízo e os juros de mora devem incidir desde a citação, 

conforme estabelece o artigo 405, do Código Civil e a Súmula nº 43, do 

STJ. O valor da indenização do Seguro DPVAT deve ser no máximo de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções 

do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da 

invalidade suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). Quando o autor não obtém êxito 

integral em seu pedido indenizatório deve ser aplicado o disposto no artigo 

21 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e 

proporcionalmente, o pagamento das custas e honorários advocatícios. 

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os 

dispositivos usados a fim de prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, 

Publicado no DJE 26/07/2013). Desse modo, rejeito a preliminar de falta de 

interesse de agir. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 9607464) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no joelho direito, quantificada 

como de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

23/06/2015, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 146 de 492



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. 

Deste modo, entendo que o Requerente deveria receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no joelho direito (50% de 25%). No entanto, 

trata-se de ponto inquestionado nos autos que o Requerente já recebeu o 

referido montante na via administrativa, conforme se vê no comprovante 

juntado em ID 9055345. Desta forma, em razão do pagamento integral do 

seguro obrigatório na esfera administrativa, não há que se falar na 

existência de responsabilidade da Requerida quanto ao seguro Dpvat. O 

Requerente objetiva ainda o recebimento do seguro obrigatório DPVAT, 

relativo aos gastos com assistência médica. A respeito do seguro 

obrigatório, a Lei n. 6.194/74, alterada pelas Leis n. 11.482/2007 e 

11945/2009, 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. Das 

provas carreadas com a inicial, observa-se que o requerente logrou êxito 

em demonstrar o nexo causal entre a despesa no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais) e a lesão oriunda de acidente de trânsito, conforme se 

vê nos documentos juntados com a inicial, especialmente o comprovante 

contido em ID 4931785. Portanto, o reembolso da despesa médica é 

medida adequada ao caso presente, desde que não ultrapasse o valor de 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), conforme previsão legal e 

pleiteado pelo requerente na ação. Neste sentido: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO - HOSPITALARES 

DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DO 

SINISTRO, BEM COMO DO NEXO CAUSAL ENTRE AS DESPESAS E AS 

LESÕES. VALOR QUE SUPERA O TETO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005348172, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto 

Tonial, Julgado em 09/04/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005348172 RS, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 09/04/2015, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

13/04/2015). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação da ré 

para a presente ação, em conformidade com o artigo 405, do Código Civil, 

no percentual de 1% (um por cento) ao mês, em consonância com o art. 

406 do mesmo Código c/c art. 161, §1º, do CTN. Nesse sentido também a 

Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça. No que tange à correção 

monetária pelo índice INPC-IBGE, deve incidir a partir do efetivo 

desembolso (AC n. 10338120024249001-MG, julgado em 07/08/2013). 

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

presente Ação ajuizada por Eder Carlos dos Santos em desfavor Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais para: 01) Condenar a Requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) à título do benefício 

do seguro obrigatório referente as despesas médicas, com incidência de 

juros legais a partir da citação e de correção monetária pelo índice 

INPC-IBGE a partir do desembolso; 02) Indeferir o pedido de condenação 

da parte Requerida ao pagamento do valor remanescente do seguro 

Dpvat; e, 03) Condenar as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, que serão reciprocamente distribuídos em 50% (cinquenta por 

cento) entre eles, nos termos do artigo 85, §2º c/c artigo 86, ambos do 

Código de Processo Civil. A cobrança em face do Requerente ficará 

suspensa, por inteligência do artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça 

gratuita). Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003871-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU CARLOS DAVILA (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Nereu Carlos Davila ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar 

arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, 

ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 
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SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente 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. 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) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 9600345) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no quadril esquerdo, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 05/08/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no quadril esquerdo (75% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Vistos etc. Assis Nonato da Cruz ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente 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. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 9597018) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 28/08/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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 
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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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de 

R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no tornozelo direito 

(50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial 

da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Carminu Valdir de Biazzi ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando a inexistência de comprovação da alegada invalidez 

permanente do Requerente. Ao fim, pugna pela total improcedência da 

demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como 

ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O 

Requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo os 

argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 9202199) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no joelho esquerdo, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 28/07/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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 
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cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no joelho esquerdo (75% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Por fim, indefiro o pedido de condenação em 

litigância de má fé da parte Requerida em razão de não verificar a 

ocorrência de nenhuma hipótese prevista no artigo 80 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003808-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DANIELLE SILVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Vistos etc. Paula Danielle Silveira dos Santos ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ausência de 

interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente 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. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 
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dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 9202212) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior direito, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

11/12/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: 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. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no membro inferior direito (50% de 70%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Por fim, indefiro o pedido de condenação em 

litigância de má fé da parte Requerida em razão de não verificar a 

ocorrência de nenhuma hipótese prevista no artigo 80 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003876-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUCIO DA COSTA (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Adriano Lucio da Costa ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando a inexist~encia de comprovação da alegada 

invalidez permanente do Requerente. Ao fim, pugna pela total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. No 

que se refere ao mérito, o autor pretende o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia 

médica realizada (id n. 9596827) atestou que o Requerente apresenta 

invalidez permanente no membro inferior direito, quantificada como de leve 

repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em especial da 

referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente 

e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as 
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Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 

da Lei n. 6.194/74, estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 28/01/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de leve repercussão 

no membro inferior direito (25% de 70%). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.362,50 (dois mil e 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004592-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO MONTEIRO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Aloisio Monteiro Leite ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente 

alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio e a inépcia da 

inicial, haja vista que não houve a juntada dos documentos necessários à 

propositura da ação. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação 

à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os 

pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 
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salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente 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. 

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) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é 

inepta, pois veio desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de 

pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão do autor é 

perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia 

da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas 

nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta 

forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. No que se refere ao mérito, 

o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

9596841) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente no 

ombro esquerdo, quantificada como de intensa repercussão (75%). Das 

provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem 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. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 05/11/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: 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. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no ombro esquerdo (75% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1015550-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELI TENUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca do ID. nº 12952878.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009229-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

JOAO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

EDNO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR)

MARCAL RIBEIRO TOCANTINS (AUTOR)

LOURDES MARGARIDA DE SOUZA SILVA (AUTOR)

JOSE CLAUDIO FERREIRA (AUTOR)

LOURDES MARIA TOCANTINS (AUTOR)

LEOBELINA RONDON DA SILVA (AUTOR)
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ANADIR BENEDITA DA SILVA KOPP (AUTOR)

MARIA CANDIDA MOREIRA (AUTOR)

ADAIR SEVERINA MOTTA (AUTOR)

ADEMAR HONORIO DE ARRUDA (AUTOR)

JOVENITA MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional, que 

o pedido inicial não atende os requisitos exigidos pelo artigo 319, VI do 

CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido encontra-se 

desacompanhado da comprovação de propriedade do imóveis dos 

requerentes: Lurdes Margarida de Souza Silva; Jovenita Martins de 

Oliveira e Edno Domingos da Silva, e precisa ser adequado. Os 

requerentes também formulam pedido de gratuidade da Justiça, alegando 

falta de condições financeira para arcar com as despesas processuais, 

contudo, deixaram de anexar ao pedido o documento probatório de renda. 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado entende que, sem a 

comprovação nos autos do estado de penúria da parte requerente, o 

indeferimento do benefício deve ser imposto. Isto posto, fundamentado no 

que dispõe os artigos 319, VI e 99, § 2, ambos do CPC, intimem-se os 

requerentes, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendarem a petição inicial, trazendo para os autos o documento do 

imóvel pertencentes aos requerentes acima citados, bem como, 

demonstrar que os 17 (dezessete) requerentes fazem jus ao benefício da 

gratuidade, anexando no feito o documento hábil que comprove a renda 

correspondente a cada um (cópia da CTPS, Holerite, declaração de renda, 

etc.), sob pena de indeferimento do benefício, ou para no mesmo prazo 

recolherem as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento 

de tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, 

parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004016-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS MARCELO METELLO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

FERNANDA DE MELO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MARIA DE CAMPOS ALVES (RÉU)

FLAVIO RODRIGO DE FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1004016-44.2018.8.11.0041 (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. Saliento que, a CTPS anexada ao 

Id.11852831, aliado a qualificação profissional dos Autores, sinalizam a 

existência de fonte de renda aparentemente autônoma, impondo-se a 

comprovação da condição de pobreza alegada. A propósito, consigno que 

o Autor não atendeu as determinações legais no tocante à satisfação dos 

requisitos da petição inicial previstos no artigo 319 do CPC, notadamente 

no que afeta à qualificação das partes com indicação do endereço 

eletrônico (inciso II) e atribuição correta do valor da causa (inciso V). Por 

fim, para a análise do pedido de tutela vindicado pelos Requerentes, é 

necessário que corrobore aos autos a devida constituição dos Réus em 

mora através da notificação premonitória. Adianto que informação 

extraoficial de suposto envio virtual (e-mail) da notificação anexada ao 

Id.11852950, não é suficiente para constituir a mora do devedor. 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 cópia 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. 2) Adequar 

rigorosamente a peça inaugural, atendendo legalmente todos os elementos 

fixados no artigo 319 do CPC, devendo atribuir adequadamente o valor da 

causa, observando a cumulação dos pedidos(inciso VI do artigo 292 do 

mesmo Diploma Legal), sob pena de indeferimento da petição inicial. 3) 

Juntar aos autos elementos comprovar a constituição da mora dos Réus, 

sob pena de indeferimento do pedido de tutela de urgência. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004172-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MINEIRA DE BENEFICIOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1004172-32.2018.8.11.0041 (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. Consigno que o holerite do Id.11877355 

pág.2, além de ser do mês 11/2017, não demonstra que o Requerente 

encontra-se impossibilitado de suportar as custas processuais de 

distribuição da ação. Além disso, o Autor não declinou a causa de pedir da 

tutela provisória vindicada, nem tampouco sob qual fundamento jurídico 

pretende que seja deferida a medida provisória, e consequentemente, não 

comprova nos autos a presença dos requisitos legais do instituto 

vindicado. Assim, a ausência de indícios que constituam o probabilidade 

do direito do Autora, 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. 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 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. 2) Indicar qual a causa de pedir da 

tutela provisória e sob qual instituto pretende que seja analisado o pedido, 

corroborando os requisitos afetos ao instituto vindicado, sob pena de 

indeferimento da tutela provisória. 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 
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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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005053-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SANTANA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1005053-09.2018.8.11.0041 (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. Além disso, deve a parte esclarecer qual o 

fundamento jurídico utilizado para fixação do foro de competência para o 

processamento e julgamento do feito ser declarado nesta comarca, 

notadamente em sua qualificação preambular registrar seu domicilio na 

comarca de Várzea Grande/MT e o domicilio da Ré ser qualificado em 

Londrina/PR. Pontuo que o comprovante de residência anexado ao 

Id.11996420 pág.2 é do ano de 2016. Não obstante a isso, consigno que o 

direito a escolha do foro previsto na lei consumerista, significa a opção 

por distribuir demanda no domicilio do autor preferencialmente ao réu, e 

não para a escolha aleatória pelo consumidor. Por fim, o Requerente não 

indicou sob qual fundamento jurídico pretende que seja deferida a medida 

provisória, e consequentemente, não comprova nos autos a presença dos 

requisitos legais do instituto vindicado. 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 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. 2) Esclarecer qual elemento capaz 

de subsidiar a fixação do foro de competência da presente ação nesta 

Comarca, considerando que os foros de domicilio do Autor e Réu 

indicados, respectivamente, na exordial são Várzea Grande/MT e 

Londrina/PR, sob pena de indeferimento da inicial. 3) Indicar sob qual 

instituto pretende que seja analisado o pedido de tutela provisória, 

corroborando os requisitos afetos ao instituto vindicado, sob pena de 

indeferimento da tutela provisória. 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005173-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WALDEMAR DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1005173-52.2018.8.11.0041 (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. Saliento que, aliado a qualificação 

profissional declarada no contrato anexado ao Id.12012412 pág.1, bem 

como o compromisso mensal do financiamento em tese assumido pelo 

Requerente, sinalizam a existência de fonte de renda omitida na exordial. 

A propósito, consigno que o Autor não atendeu as determinações legais 

no tocante à satisfação dos requisitos da petição inicial previstos no artigo 

319 do CPC, notadamente no que afeta à qualificação profissional do 

Requerente (inciso II) e pedido com as suas especificações (inciso IV). No 

tocante ao pedido, especialmente o de tutela provisória, a parte Autora 

não esclarece sob qual fundamento jurídico pretende que seja apreciado o 

pleito (tutela de urgência ou evidencia) em relação a alegada cobrança 

indevida supostamente sofrida, ao passo que no que tange ao vazamento 

do gás reclamado, inexiste manifestação na causa de pedir especificando 

a providência vindicada. Pontuo que a especificação do pedido pela parte 

é indispensável à análise do preenchimento dos requisitos legais afetos a 

cada instituto, pendendo a parte Autora de esclarecer tais incongruências 

da exordial. Na sequência, pretende o Autor a concessão de tutela 

provisória sobre cobrança de débito reputado indevida pela Requerida que 

influiria no inicio do pagamento do contrato de financiamento bancário 

supostamente contraído para a quitação do imóvel, o que impõe a juntada 

do aludido contrato de financiamento e extrato de pagamento do contrato, 

com indicação concreta da data de inicio e condições da contratação com 

a instituição financeira. Derradeiramente, por economia processual, 

verifico que as provas que subsidiam a presente demanda foram 

produzidas nos anos de 2016 e 2017, sendo certo que as conversas 

anexadas ao Id.12012604 não servem de prova idônea da manutenção do 

problema causal do pedido de tutela de urgência, mormente diante da 

existência de ordem judicial determinando que a Ré realize a providência 

vindicada pelo Autor na medida provisória (Id.12012618), devendo o 

Requerente corroborar aos autos prova atual da manutenção do ilícito que 

da causa ao pedido de urgência. 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 cópia 

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. 2) Adequar rigorosamente a peça inaugural, 

atendendo legalmente todos os elementos fixados no artigo 319 do CPC, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. 3) Esclarecer sob qual 

fundamento jurídico pretende que seja apreciado o pedido de tutela 

provisória, indicando a causa de pedir do pedido afeto ao vazamento do 

gás, trazendo aos autos elementos de prova concreta da manutenção do 

vício neste momento, sob pena de indeferimento do pedido de tutela. 4) 

Juntar aos autos cópia do contrato de financiamento financeiro realizado 

pelo Autor para a quitação do imóvel adquirido com a Requerida, bem 

como o extrato financeiro do instrumento, com indicação precisa da data 

de inicio do pagamento das prestações e sucessivamente, sob 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, 
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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

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010900-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1010900-89.2018.8.11.0041 (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. Saliento que, o documento anexado ao 

Id.12881035, bem como o compromisso mensal em tese assumido pela 

Requerente com a Ré, aliado a qualificação profissional indicada no 

contrato do Id.12881063, sinalizam a existência de fonte de renda omitida 

na exordial. A propósito, consigno que a Autora não atendeu as 

determinações legais no tocante à satisfação dos requisitos da petição 

inicial previstos no artigo 319 do CPC, notadamente no que afeta à 

qualificação profissional da Requerente e endereço eletrônico das partes 

(inciso II) e pedido com as suas especificações (inciso IV). No tocante ao 

pedido, especialmente o de tutela provisória, a parte Autora não esclarece 

sob qual fundamento jurídico pretende que seja apreciado o pleito (tutela 

de urgência ou evidencia) em relação a alegada cobrança indevida 

supostamente sofrida. Pontuo que a especificação do pedido pela parte é 

indispensável à análise do preenchimento dos requisitos legais afetos a 

cada instituto, pendendo a parte Autora de esclarecer tais incongruências 

da exordial. Na sequência, pretende o Autor a concessão de tutela 

provisória sobre cobrança de débito reputado indevida pela Requerida, 

que influiria no inicio do pagamento do contrato de financiamento bancário 

supostamente contraído para a quitação do imóvel, o que impõe a juntada 

do aludido contrato de financiamento e extrato de pagamento do contrato, 

com indicação concreta da data de inicio e condições da contratação com 

a instituição financeira. 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 cópia 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. 2) Adequar rigorosamente a peça inaugural, atendendo 

legalmente todos os elementos fixados no artigo 319 do CPC, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 3) Esclarecer sob qual fundamento jurídico 

pretende que seja apreciado o pedido de tutela provisória, sob pena de 

indeferimento do pedido de tutela. 4) Juntar aos autos cópia do contrato de 

financiamento financeiro realizado pelo Autor para a quitação do imóvel 

adquirido com a Requerida, bem como o extrato financeiro do instrumento, 

com indicação precisa da data de inicio do pagamento das prestações e 

sucessivamente, sob 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005225-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUSULANE NASCIMENTO DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230/O (ADVOGADO)

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

KASA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1005225-48.2018.8.11.0041 (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. Na sequência, a parte Autora não atendeu 

as determinações legais no tocante à satisfação dos requisitos da petição 

inicial previstos no artigo 319 do CPC, notadamente no que afeta à 

qualificação das partes no que afeta a indicação do endereço eletrônico 

das partes (inciso II). Por fim, deve o Autor esclarecer qual a justa causa 

para o deferimento da tutela, considerando o lapso temporal existente 

entre o suposto ato ilícito e a propositura da presente ação (mais de 02 

anos), bem como a complexa desenvoltura do negócio apresentado na 

exordial, notadamente as incongruências instaladas na narrativa fática da 

inicial, termo de declaração anexado ao Id.12022842 pág.7 e 8, boletim de 

ocorrência do Id.12022842 pág.12 e contrato do Id.12022842 pág.14 a 17. 
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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 atuais (Declaração de imposto de renda, 

CTPS, holerite, extrato previdenciário), 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. 2) Adequar rigorosamente a peça inaugural, 

atendendo legalmente todos os elementos fixados no artigo 319 do CPC, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. 3) Esclarecer qual a justa 

causa para o deferimento do pedido de tutela de urgência, considerando o 

lapso temporal entre a realização do negócio jurídico e a propositura da 

presente ação, bem como a complexidade do negócio. Neste momento, 

faculto a parte Autora a juntar a integralidade do contrato do Id.12022842 

pág.14 a 17, incluindo os carimbos e autenticações cartorárias. 

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. Quanto a petição do Id.12401838 e documentos, postergo a 

análise para o efetivo recebimento da ação. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005246-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADYNE CATARINA CEBALHO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1005246-24.2018.8.11.0041 (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. Consigno que a qualificação profissional da 

Autora, aliado a outros elementos de prova verificado nos autos e última 

anotação da CTPS anexada, conduz a conclusão de que a Requerente 

possui fonte de renda não declarada nos autos. Na sequência, deve a 

Requerente corroborar aos prova concreta do período de conclusão do 

curso, tendo em vista que as publicações da rede social anexada ao 

Id.12026619 é insuficiente para comprovar a data de conclusão do curso 

e o alegado lapso temporal entre a conclusão e a emissão do atestado de 

conclusão anexado ao Id.12026612. Por fim, inexiste nos autos prova da 

tentativa infrutífera de a Autora receber o diploma vindicado no pedido de 

tutela de urgência, a fim de justificar a causa de pedir da medida 

provisória. 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 atuais (Declaração de Imposto 

de Renda, etc), 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. 2) 

Juntar aos autos prova concreta da data de conclusão do curso e da 

alegada recusa da Requerida em fornecer o diploma devidamente 

registrado, sob pena de indeferimento do pedido de tutela de urgência. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005588-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1005588-35.2018.8.11.0041 (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. Consigno que a qualificação profissional da 

Autora, aliado a outros elementos de prova verificado nos autos, conduz a 

conclusão de que a Requerente possui fonte de renda não declarada nos 

autos. Na sequência, deve a Requerente esclarecer a incongruência 

instalada na narrativa fática da exordial e as provas anexadas pela 

Autora, mormente alega ser indevida a anotação lançada pela Requerida 

sobre seus dados em razão de não se recordar da contratação dos 

serviços da Ré, sendo certo que o “esquecimento” destoa da “negação à 

relação jurídica”. 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 atuais (Declaração de 

Imposto de Renda, CTPS, etc), 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. 2) Esclarecer com clareza se “não se recorda” ou “nega” 

a relação jurídica firmada com a Requerida, sob pena de indeferimento do 

pedido de tutela de urgência. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005663-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1005663-74.2018.8.11.0041 (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. Consigno que a qualificação profissional do 

Autor, aliado a outros elementos de prova verificado nos autos, conduz a 

conclusão de que a Requerente possui fonte de renda não declarada nos 

autos. Na sequência, deve o Requerente esclarecer a incongruência 

instalada na narrativa fática da exordial, mormente alega ser indevida a 

anotação lançada pela Requerida sobre seus dados em razão de não se 

recordar da contratação dos serviços da Ré, sendo certo que o 

“esquecimento” destoa da “negação à relação jurídica”. 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 atuais (Declaração de Imposto de Renda, CTPS, etc), a 

fim de demonstrar não possuir renda suficiente para arcar com as custas 
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do processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. 2) Esclarecer com 

clareza se “não se recorda” ou “nega” a relação jurídica firmada com a 

Requerida, sob pena de indeferimento do pedido de tutela de urgência. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011022-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONIS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1011022-05.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de Ação 

fundada em Cédula de Crédito Bancário, fundamentado na disposição 

contida no parágrafo 1º, inciso I, do artigo 1º, do Provimento nº 

004/2008/CM, determino sua redistribuição a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário da Capital - MT, com as homenagens 

deste Juízo. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011119-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYKA SAYDIANE ALENCAR SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO)

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº1011119-05.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Ação 

Previdenciária objetivando a Concessão de Auxilio Acidente, proposta em 

desfavor do INSS - Autarquia do Estado-MT, matéria de competência da 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital - MT. Isto posto, 

fundamentado no que dispõe o Provimento n.º 04/2008-CM, determino a 

redistribuição do presente feito para uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Públicas da Capital-MT, com as homenagens deste Juízo. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011082-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO)

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, distribuída sem o devido 

recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade 

nos autos, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento 

das custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 

290 do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 

2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011271-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO PAULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste feito, a parte requerente anexa nos autos o protocolo de 

requerimento administrativo datado de 13 de Abril 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011492-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVINO OSORIO CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste feito, a parte requerente anexa nos autos o protocolo de 

requerimento administrativo datado de 20 de Abril 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011135-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE LOPES DE JESUS OAB - MT21413/O (ADVOGADO)

FERNANDA FERNANDES DE SOUZA OAB - MT21595/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Rescisória onde a parte requerente, formula 

pedido de gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira 

para arcar com as despesas processuais, deixando, contudo de anexar 

ao pedido o documento probatório necessário. A jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado tem entendido que, sem a comprovação 

eficaz nos autos do estado de penúria da parte requerente o 

indeferimento do benefício deve ser imposto. Desse modo, fundamentado 

na disposição contida no artigo 99, § 2º do CPC, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, anexando no feito o comprovante de Renda 

(cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou da última declaração de imposto 

de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal providência 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793348 Nr: 47441-51.2012.811.0041

 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 RIBAMAR BEZERRA SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULEICA FERNANDES JORGE, JUSSARA 

MARIA CHAVES AYRES, ESPÓLIO DE MARDEN MORAES AYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO BEZERRA SÁ - 

OAB:14.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:MT 11.794, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUSSARA MARIA CHAVES AYRES, Cpf: 

24131890178, Rg: 0376719-1, Filiação: Lidia Pinheiro Chaves e Alexandre 

Gomes da Silva Chaves, data de nascimento: 22/08/1950, brasileiro(a), 

natural de Alto Paraguai-MT, viuvo(a), empresaria. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação de Ação de Usucapião 

Extraordinários com o pedido fundado no artigo 1.238 do Código Civil, 

movida por JOSÉ RIBAMAR BEZERRA SÁ, em face de ZULEICA 

FERNANDES JORGE, JUSSARA MARIA CHAVES AYRES e ESPÓLIO DE 

MARDEN MORAES AYRES, no qual, busca em síntese o requerente, 

usucapir os imóveis descritos como lotes 07 a 12 da quadra 21, AV. 

Camboriú, Parque Geórgia, Cuiabá-MT, uma vez que, alega ter a posse 

mansa e pacifica dos citados lotes desde o ano de 1988.

Despacho/Decisão: Código: 793348Vistos, etc.INDEFIRO o pedido de fls. 

348/349, considerando que a requerida Jussara Maria Chaves Ayres 

ainda não foi citada dos termos desta demanda, portanto, não constituiu, 

nestes autos, o advogado indicado pelo autor, podendo restar inócua a 

medida pleiteada.Por conseguinte, esgotadas as tentativas de localização 

da requerida supramencionada, DEFIRO a citação por meio de 

edital.Expeça-se o competente edital de citação com prazo de 20 dias (art. 

257, II, III e IV do CPC).Outrossim, renove-se o expediente de fls. 116, 

dirigido à Fazenda Pública Municipal, bem como certifique se houve a 

publicação do edital de fls. 110, e o correspondente decurso do 

prazo.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 02 de abril de 2018.YALE 

SABO MENDESJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCIANA DIAS DE LIMA, 

digitei.

Cuiabá, 24 de abril de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1126971 Nr: 21743-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA GARIGLIO - OAB:10126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO RODRIGUES 

TAVARES - OAB:17249/GO

 Código – 868171 e 1126971

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 91/92 dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO código n. 868171, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o PROCESSO 

EXECUTIVO bem como os EMBARGOS DO DEVEDOR, código n. 1126971, 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do 

CPC.

Custas remanescentes do processo executivo na proporção de 50% para 

cada parte, nos termos do §2º do art. 90 do CPC, ressalvando a dispensa 

prevista no §3º do referido artigo tão somente para os autos dos 

Embargos do Devedor.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 317284 Nr: 20599-10.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO SILVA & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624

 Intimação do advogado Drº AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO, para 

devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 867914 Nr: 7882-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DAL TOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DOS SANTOS, AILTON JOÃO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 Intimação do advogado Drº ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ, para 

devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 57432 Nr: 2000-96.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE VENDEDORES DE 

CARTÕES TELEFÔNICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887/MT, RAIMUNDO LOPES DE LIMA - 

OAB:3503-B

 Intimação do advogado Drº Advogado: ANTONIO MONREAL ROSADO, 

para devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 96656 Nr: 12239-62.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE DIVINA FANALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT, JOÃO 

CARLOS DE BRITO REBELLO - OAB:1.979/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jenezerlau dos Santos 

- OAB:3613-B, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Intimação do advogado Drº BRENO DEL BARCO NEVES, para devolver os 

autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 871644 Nr: 10794-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE NORONHA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Reinoso de Paula - 

OAB:1341/RO, THIAGO CARON FACHETTI - OAB:4.252/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT

 Intimação do advogado Drº DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA, para 

devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 142509 Nr: 27136-61.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelzi Maria Fonseca Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11092/MT

 Intimação do advogado Drº DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA, para 

devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 360211 Nr: 30054-62.2008.811.0041

 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: LORENI CHMIELESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL AMECOR LTDA, PAULO RUIZ LUCIO 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO 

- OAB:11.854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT

 Intimação do advogado Drº DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO, para 

devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 28020 Nr: 614-65.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANIBAL MOTTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍSIO COELHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT, JEAN GUSTAVO MOISÉS - OAB:186557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:5286-B/MT

 Intimação do advogado Drº FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB, para 

devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 709473 Nr: 2354-09.2011.811.0041

 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: CARLOS LUNA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB: 9833-A/MT, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Intimação do advogado Drº HELIODORIO SANTOS NERY, para devolver 

os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 106041 Nr: 18-13.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO DE MUSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA CUIABÁ LTDA, JANDER RUELA 

PEREIRA, JULIO CESAR DE SOUZA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:6.522, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Intimação do advogado Drº LUCIANO LUÍS BRESCOVICI, para devolver os 

autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1170786 Nr: 40523-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO DE MUSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Drº LUCIANO LUÍS BRESCOVICI, para devolver os 

autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 795227 Nr: 1557-62.2013.811.0041

 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: D. BUSSIKI CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, 

DANIELE BUSSIKI CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURÍCIO CHRISTONI, EMIKA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 
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OAB:5.009/MT, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - OAB:, OTACÍLIO 

PERON - OAB:3.684-A/MT

 Intimação do advogado Drº MARCELO DOS SANTOS BARBOSA, para 

devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1160121 Nr: 36004-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON COSTA DE ARRUDA, FARES HAMED 

ABOUZEID FARES, HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Elisabete Schwerz 

Cahali - OAB:122123, Haiana Katherine Menezes Follmann - 

OAB:OAB/MT 18024, MARCELO ZUCKER - OAB:307126, NATALIA 

MATSUMOTO RECH - OAB:315093, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3.168-B

 Processo Código n. 1160121

VISTOS,

Em complemento à decisão saneadora de fls. 1673/1676, NOMEIO para 

funcionar como perito do Juízo o Sr. Rogério Rodrigues Guilherme, Perito 

Contábil, CRC/MT, 3.867/0-0, que deverá ser intimado no seguinte 

endereço: Rua G, nº 296, Apto. 702 - Ed. Veneto, Bairro Bosque da 

Saúde, CEP. 78.048-318, Cuiabá-MT, telefone: 3624-2921.

Intime-se o perito acima nomeado para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer 

se aceita o encargo, bem como, para apresentar proposta de honorários, 

nos termos do art. 465, §2º, I, do CPC, que deverão ser estabelecidos de 

acordo com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016.

Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, bem como, 

para indicarem assistente técnico e apresentar os quesitos que desejam 

ver respondidos pelo expert, conforme dispõe os incisos I, II e III do §1º, do 

art.465 do CPC.

 Concordando as partes com o valor dos honorários periciais, deverão em 

igual prazo, comprovar o depósito judicial da sua cota parte do valor total 

dos honorários.

 Depositado os honorários, intime-se o perito para fixar dia, hora e local 

para o inicio dos trabalhos periciais, a seguir, intimem-se as partes da data 

agendada, certificando-se a ocorrência nos autos (art.466, §2º, CPC).

Autorizo desde logo o levantamento de 50% (cinquenta) por cento do 

valor dos honorários, em favor do r. perito, para o início dos trabalhos, 

ficando o restante a ser liberado, depois de prestadas os 

esclarecimentos, caso sejam necessários (art. 465, §4º, do CPC).

As partes e os assistentes técnicos poderão manifestar e apresentar 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

apresentação do laudo, (CPC, art. 477, §1º).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 796845 Nr: 3208-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MAURÍCIO CHRISTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. BUSSIKI CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS - 

ME, DANIELE BUSSIKI CUNHA, LAERTE BOM DESPACHO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 Intimação do advogado Drº MARCELO DOS SANTOS BARBOSA, para 

devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 349393 Nr: 19687-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINEIA DE ARRUDA TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA NETO VAILANTE, ADRIANO 

CARVALHO DE SOUSA, NATANIEL NAZARENO FERREIRA, ANA MARIA 

SOUZA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA GONÇALVES - 

OAB:13659, KARLA PALOMA BUSATO - OAB:11775/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSTA DOS REIS - 

OAB:12728/MT

 Intimação do advogado Drº MIRO AGOSTINHO DAS NEVES, para devolver 

os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 352448 Nr: 22928-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROCOR TAXI AEREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676, FERNANDO ARIMA - OAB:97966/SP

 Certifico a impossibilidade de cumprimento do despacho de fls. 111, no 

ensejo, procedo intimação da autora para, no prazo legal, promover o 

regular andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 35084 Nr: 7470-45.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CÉSAR AGRÍMPIO BARBOSA, DAINA LIMA DE 

ALMEIDA, EDISON RAVAGLIA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARTIN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ribeiro de Barros 

Monteiro - OAB:4.674-MT, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - 

OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G. DE OLIVEIRA 

NAZÁRIO SILVA. - OAB:DEFEN. PÚBLICA

 Intimação do advogado Drº SEBASTIÃO DA SILVA GREGORIO, para 

devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 27446 Nr: 17276-07.2001.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CÉSAR AGRÍMPIO BARBOSA, DAINA LIMA DE 

ALMEIDA, EDISON RAVAGLIA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARTIN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ribeiro de Barros 

Monteiro - OAB:4.674-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Drº SEBASTIÃO DA SILVA GREGORIO, para 

devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 214737 Nr: 23635-31.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA-ME, 

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA, SEBASTIAO FERREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 
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PRESTADORES DE SERVIÇO MÓVEL CELULAR - ACEL, TELEMAT 

CELULAR - TCO, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, KATIUCY ALBUQUERQUE - OAB:10947/MT, MARIA 

JOSÉ DE ANDRADE GERALDES - OAB:2671/MT, SEBASTIÃO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:6499/MT

 Intimação do advogado Drº SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA, para 

devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 876091 Nr: 14132-68.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLENE NOGUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL MEDICINA NUCLEAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065, LETICIA PEREIRA - OAB:18291

 Intimação do advogado Drº SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA, para 

devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 371752 Nr: 8343-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR VIGNE BARRETO, NILCE DE 

MATTOS BARRETO, ERLENO PEREIRA DE AQUINO, SANDRA MARIA 

TORQUATO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA MARQUES 

FIGUEIREDO FILHA - OAB:8618-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA- CUIABA - OAB:, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, MURILLO ESPÍNOLA 

DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Intimação do advogado Drº VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA, 

para devolver os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 322360 Nr: 23740-37.2007.811.0041

 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: THIAGO DE ARRUDA DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENY RIBEIRO SOARES - 

OAB:1281, ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - OAB:2443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Intimação do advogado Drº ZORAIDE OLIVEIRA SOARES, para devolver 

os autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 103925 Nr: 16840-14.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVEIROS VERDPLAN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANILO GUSMÃO PINHEIRO DUARTE - OAB:8086, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 Certifico a impossibilidade de cumprimento do despacho de fls. 148, no 

que diz respeito ao 4° paragrafo. No ensejo, encaminho intimação da parte 

autora para, no prazo legal, providenciar o recolhimento da guia pública de 

diligencia do oficial de justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1115875 Nr: 16962-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICEIA DOS SANTOS LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA - 

OAB:19426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação na pessoa do advogado do requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito. Tendo em vista 

a correspondência de fls. 38, retornou para esta secretaria com a 

informação de ausente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1100038 Nr: 10585-49.2016.811.0041

 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: WALNIL DE MATOS BARRETO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPAGEM DE PNEUS PANTANAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora, para, no prazo legal impugnar a contestação 

ofertada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 54603 Nr: 771-04.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA DOM BOSCO LTDA, GILBERTO 

GUIMARÃES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIODORO JACINTO RONDON-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS FERNANDO FONTES 

VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dap arte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 578500 Nr: 9902-28.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES RIO NEGRO, 

ADULCIO CARLOS DE AGUIAR, WALFRIDO BATISTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT, THIAGO COELHO DA CUNHA - OAB:16317-MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para apresentar 

nos autos a certidão atualizado do imóvel penhorado, para que esta 

escrivaninha proceda com os atos cabiveis para baixa da restrição nos 

termos da decisão de fls. 132/134, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1112964 Nr: 15918-79.2016.811.0041

 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: FUNERARIA DOM BOSCO LTDA, AGENCIA FUNERÁRIA 

SANTA RITA LTDA, FUNERÁRIA SANTA TEREZINHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA PACHECO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 718090 Nr: 14268-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:10524/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CÉSAR RIBEIRO - 

OAB:5127/MT

 Intimação da parte autora, para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 317163 Nr: 20465-80.2007.811.0041

 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: APARECIDO PEREIRA, IVONETE SCHIMASKI PEREIRA

 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 VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 239/241 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 255460 Nr: 19658-94.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO IRGANG LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON CECILIO DE 

MESQUITA - OAB:8067

 Certifico que, encaminho intimação da parte exequente para que traga 

aos autos o calculo devidamente atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 105187 Nr: 1018-58.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA AGROPECUARIA MACHADINHO 

LTDA, Valdir João Ventura, LUIZ ROBERTO VENTURA, FRANCISCO 

XAVIER VENTURA, JACS TADEU VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:1.3571-B/MT, FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA 

VIDRAURRE - OAB:1585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, como o título executivo objeto da presente execução 

encontra-se formal e materialmente regular, REJEITO a EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, e determino o regular processamento do 

feito.Intime-se a parte Exequente na pessoa do seu advogado (via DJE), 

para no prazo de 05 (cinco) dias informar o endereço dos demais 

devedores para intimação acerca da penhora, postulado as fls. 

97.Sobrevindo a indicação, expeça-se o necessário para promover a 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de março de 2018.YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 884385 Nr: 19440-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PUPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELLA APARECIDA PADILHA DE SOUZA, 

DANIANY LAURA PADILHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS - OAB:19675/O MT, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - 

OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE DESPEJO proposta por JOSÉ 

PUPIN em face de PAMELLA APARECIDA PADILHA DE SOUZA, para o fim 

de: 1)RESCINDIR O CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL havido 

entre as partes (fls.10/12) sobre o imóvel localizado na Praça Clovis 

Cardoso, nº102-B, centro, Cuiabá/MT, CEP 78.045-670, com Unidade 

Consumidora nº2789485 e IPTU nº01.5.41.029.0215.002; e2)CONDENAR a 

parte Requerida PAMELLA APARECIDA PADILHA DE SOUZA ao 

pagamento dos alugueis, acessórios da locação, honorários advocatícios 

e multa pelo descumprimento contratual e rescisão forçada, a partir de 

15/05/2013 até 04/08/2015, acrescido de juros moratórios e correção 

monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento impago. 

(Consigno que, na hipótese de silêncio contratual, a atualização do débito 

deve incidir 1% de juros de mora, com indexação do INPC). CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação.Caso ainda não tenha ocorrido, fica desde já 

autorizada a imissão na posse da parte Requerente no imóvel, tendo em 

vista a procedência da ação e noticia do abandono do imóvel pela 

Requerida (fls.79).Diante da decisão de fls.41, DETERMINO que a 

Secretaria providencie a retificação da capa dos autos e do sistema, com 

a exclusão da Ré DAIANY LAURA PADILHA DE SOUZA.Preclusa a via 

recursal, quanto à fase de cumprimento de sentença, na forma do Art. 523 

e seguintes do CPC. No silêncio, com as cautelas de estilo, 

arquivem-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 23 de março 

de 2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 737792 Nr: 34313-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 921,§2º (parte final) do CPC/2015 e 

em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ, JULGO EXTINTO o presente 

feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (código de lançamento no Apolo 

10228). Decorrido o prazo de 01 (um) ano a partir desta data sem 

manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o 

prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no 

§2º do artigo 921 do NCPC.Ressalvo que a parte Exequente poderá 

requerer a retomada da execução, em caso de localização de bens de 

propriedade do devedor/executado, por meio de petição devidamente 

instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º 

do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, a qual servirá inclusive para fins de 

protesto, devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta 

ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento 
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definitivo dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao 

devedor até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste 

Juízo (art. 7º, p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Fevereiro de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 16597 Nr: 5443-31.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1117513 Nr: 17692-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESSYMAR DE JESUS CORREA

 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:5736/O

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para manifestar-se 

acerca do pedido de desistência da parte Autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1110339 Nr: 14796-31.2016.811.0041

 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: JOSE CAMPOS DA SILVA

 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 GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Intimação da parte autora, para se manifestar quanto ao pagamento do 

saldo remanescente da condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 747313 Nr: 44556-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA REGINA BRITO FEGURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

VASCONCELOS - OAB:7036/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 747313

VISTOS,

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte 

EXECUTADA as fls. 4.465/4.467, pois a sentença embargada por ela 

reproduzida (fl.4.466) foi prolatada nos autos dos Embargos à Execução 

(código n. 802112).

 Registro, outrossim, que na sentença prolatada nestes autos, as fls. 

4.464, restou expressamente consignado que os honorários de 

sucumbência foram arbitrados na sentença dos Embargos do Devedor, 

razão pela qual, incabível novo arbitramento no presente feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1107439 Nr: 13592-49.2016.811.0041

 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: JOAO PAULO MESSIAS

 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 das partes para, manifestarem acerca 

do laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 792426 Nr: 46521-77.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEITE DE BARROS, NEIDE FALCÃO DE 

BARROS, FALCÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, FABIANA FERNANDEZ - OAB:130.561/SP, 

GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:MS/10.766, GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:308.505/SP, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 

MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO T. ALMEIDA DA 

SILVA - OAB:4677/MT, WILSON RICARDO AMIZO - OAB:7813/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (requerida) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

fls.453/494.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1103299 Nr: 11825-73.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOAQUIM MORAES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem acerca 

do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 389648 Nr: 25441-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS, JORAILDES 

TEREZA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AFONSECA S/A - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE NEUMANN 

ATAKIAMA - OAB:12354, ELISANGELA GONÇALVES DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:12954/MT, GERALDO SIDNEI AFONSO - OAB:5740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER MARTINS 

BERNARDES - OAB:15604

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, efetuar a 

retirada da certidão de credito expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 391389 Nr: 26704-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR REBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS PINHEIRO 

SANTOS - OAB:10315, DAYANE SOUSA GOES - OAB:13.087/1, 

MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT /3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em atendimento ao despacho de fls. 102 designo o dia 

24/07/2018, às 08;00mn, para realização da audiência de conciliação, que 

será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 451474 Nr: 23738-62.2010.811.0041

 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: MLFP, MAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 216/226 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1116284 Nr: 17142-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE LORRAINE DA SILVA REZENDE

 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, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls.198/203,foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 896242 Nr: 27177-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEY CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORD CENTER INFORMÁTICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC, REJEITO as 

IMPUGNAÇÕES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA opostas por NEY 

CORREA DA COSTA (cód.896242) e CARLA ANDRÉIA VEIGA BERTAIA 

(cód.896240) em desfavor de WORLD CENTER INFORMÁTICA LTDA-ME 

nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença 

nº7167-21.2007.811.0041 – Cód.283389.Custas pelos Impugnantes sem 

fixação de honorários sucumbenciais (súmula 519 do STJ).Traslade-se 

cópia desta decisão aos autos do Cumprimento de Sentença 

nº7167-21.2007.811.0041 – Cód.283389, que deverá continuar seu 

regular processamento, devendo os pedidos formulados pelo 

Impugnado/Exequente em sede de resposta à impugnação ao cumprimento 

de sentença serem reiterados naqueles autos, a fim de evitar tumulto no 

andamento de ambos os feitos, já que este deverá ser arquivado. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se com as 

baixas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de abril de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 896240 Nr: 27175-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA VEIGA BERTAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORD CENTER INFORMÁTICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC, REJEITO as 

IMPUGNAÇÕES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA opostas por NEY 

CORREA DA COSTA (cód.896242) e CARLA ANDRÉIA VEIGA BERTAIA 

(cód.896240) em desfavor de WORLD CENTER INFORMÁTICA LTDA-ME 

nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença 

nº7167-21.2007.811.0041 – Cód.283389.Custas pelos Impugnantes sem 

fixação de honorários sucumbenciais (súmula 519 do STJ).Traslade-se 

cópia desta decisão aos autos do Cumprimento de Sentença 

nº7167-21.2007.811.0041 – Cód.283389, que deverá continuar seu 

regular processamento, devendo os pedidos formulados pelo 

Impugnado/Exequente em sede de resposta à impugnação ao cumprimento 

de sentença serem reiterados naqueles autos, a fim de evitar tumulto no 

andamento de ambos os feitos, já que este deverá ser arquivado. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se com as 

baixas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de abril de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 896169 Nr: 27121-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos Trabalhistas->Recursos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORLD CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - 

OAB:3729/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC, REJEITO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oposta por CARLOS 

ROBERTO DA SILVA em desfavor de WORLD CENTER INFORMÁTICA 

LTDA-ME relativo aos autos da Ação de Cumprimento de Sentença 

nº7167-21.2007.811.0041 – Cód.283389.Custas pelos Impugnantes sem 

fixação de honorários sucumbenciais (Súmula 519 do STJ).Traslade-se 

cópia desta decisão aos autos do Cumprimento de Sentença 

nº7167-21.2007.811.0041 – Cód.283389, que deverá continuar seu 

regular processamento, devendo os pedidos formulados pelo 

Impugnado/Exequente em sede de resposta à impugnação ao cumprimento 

de sentença serem reiterados naqueles autos, a fim de evitar tumulto no 

andamento deste feito que deverá ser arquivado. Preclusa a via recursal, 

inexistindo ulteriores deliberações, arquivem-se com as baixas de 

estilo.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de abril de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 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

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, manifestar 

concordância com o pagamento voluntario da condenação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 283389 Nr: 7167-21.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WORLD CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERODONTO - COOPERATIVA DE 

CREDITO URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTA, JOÃO MACEDO, MARIO 

APARECIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT

 ANTE O EXPOSTO, REJEITO AS EXCEÇÕES DE PRE-EXECUTIVIDADES DE 

FLS.499/517, FLS.614/626, FLS.648/667, FLS.714/733 E FLS.826/838. [...] 

Desta feita, REJEITO as EXCEÇÕES DE INCOMPETÊNCIA arguidas às fls. 

fls.780/781 e fls.861/862.Consequentemente, superadas as matérias 

pendentes de análise, DETERMINO o regular prosseguimento do presente 

feito. Para tanto, determino primeiramente que a Secretaria regularize no 

sistema e na capa dos autos a adequada classificação do feito como 

“Cumprimento de Sentença”, bem ainda a inclusão dos Executados 

solidários conforme já ordenado da decisão de fls.473/475.A fim de evitar 

eventual arguição de nulidade e cerceamento de defesa, determino ainda 

que seja CERTIFICADO nos autos se houve a citação dos demais 

responsáveis solidários da Cooperativa Executada que passaram a 

compor o polo passivo da execução, nos termos da referida decisão, e, 

se for o caso, CERTIFICAR o decurso do prazo para manifestação.Com a 

juntada da certidão, INTIME-SE a parte Exequente para indicar o endereço 

atualizado de eventual Executado que ainda não tenha sido citado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Fica desde já a parte Exequente intimada para 

juntar planilha atualizada do débito, aglutinando os pedidos formulados às 

fls.906/908, fls.909/911 e fls.916/924 para o prosseguimento dos atos 

executivos.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de abril de 2018YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 29636 Nr: 6983-80.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA DE BARROS, DIRCENÉIA 

BRANDÃO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES PEREIRA DE BARROS 

- OAB:4682-A/MT, RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - 

OAB:5.433/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para retirar 

documentos expedidos nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 111829 Nr: 2581-77.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE SÁ MENDES - 

OAB:9211/MS, SILVANA A. PEREIRA DA SILVA - OAB:6.445 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9.983/MT, LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - 

OAB:6.448/MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/O, MOACIR 

ALMEIDA FREITAS JUNIOR - OAB:9.674/MT

 Cód.111829 VISTOS,Compareceu o Executado CARLOS ROBERTO DA 

SILVA às fls.265/266 pleiteando a “anulação do mandado de reintegração 

de posse e despejo” (sic fls.266), com a suspensão do processo até a 

decisão e transito em julgado do processo nº4180-46.2006.811.0041 – 

cód.235007, em tramite na Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular da 

Capital.Argumenta o Executado que, em virtude de naquele feito haver 

suposta discussão sobre a legitimidade desta Exequente propor ação de 

despejo ou de cobrança em desfavor dos moradores do Bairro Jardim 

Araçá, sendo o Executado um dos moradores, a presente demanda deve 

ser suspensa, com anulação do mandado de reintegração de posse em 

cumprimento.Pois bem.[...].Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido formulado 

pelo Executado às fls.265/266, e mantenho incólume os atos determinados 

à efetivação do cumprimento de sentença objurgado.DETERMINO a 

retificação no sistema e na capa dos autos para classificar este feito 

como Cumprimento de Sentença. INTIME-SE o Executado para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual (artigo 

104, §1º do CPC), comprovando a regular substituição postulatória do 

feito.Em caso de regularização da representação processual em favor do 

r.causídico subscritor da petição de fls.265/266, INTIME-SE o profissional a 

fim de sanar o vício material do petitório firmando o documento no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento da peça e documentos 

para devolução ao profissional.Com a juntada da certidão relativa ao 

cumprimento do mandado de fls.263, INTIME-SE a parte Exequente para 

requerer o que é de direito.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de abril de 

2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1035298 Nr: 39243-20.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA ROSA DOS SANTOS MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741, IRIONEI GRITTZ - OAB:10165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIAN BENEDITO NUNES - 

OAB:MT/16.602, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:4344-A

 Processo Código n.1035298

VISTOS,

Pretende a parte Requerida NOEMIA ROSA DOS SANTOS MORAIS efetuar 

o levantamento do valor depositado nos autos as fls. 166, realizado pela 

Sra. Ana Flavia Marcelino de Barros, que foi chamada para integrar 

relação processual em razão de ter adquirido o imóvel da parte Requerida 

(fl.152).

Ocorre que a parte Autora e a Requerida entabularam acordo sobre a 

cobrança dos débitos condominiais objeto da presente demanda 

(fl.170/171), todavia, não houve anuência da nova proprietária do imóvel.

De tal sorte, a discussão entre a parte Requerida e a adquirente do imóvel 

Ana Flavia Marcelino de Barros quanto a responsabilidade pelo 

adimplemento do débito objeto da presente demanda, aventada no petitório 

de fls. 174/175, deverá ser dirimida pela via processual adequada, a qual, 

a toda evidência não pode ser nestes autos em razão do acordo supra 

epigrafado que colocou fim ao presente litígio.

 Por consequência, a destinação dos valores depositados pela Sra. Ana 

Flavia Marcelino de Barros (fl.166) não se resolve simplesmente “em favor 

de quem a Vossa Excelência entender credora dos valores” (sic.fl.175 

verso) como por ela sugerido. O direito não é “achismo”.

Em outras palavras, se a parte Requerida pretende o levantamento da 

respectiva importância, no mínimo, deverá trazer aos autos a anuência da 

depositante Sra. Ana Flavia Marcelino de Barros (fl.166), mesmo porque 

ao que tudo indica, os cheques por ela emitidos como parte do pagamento 

do preço do imóvel e que foram sustados (fl.176), deverão ser restituídos.

Desta feita, indefiro por ora o pedido formulado pela parte Requerida as 

fls. 184, facultando-lhe a juntada no prazo de 05 (cinco) dias da anuência 

da depositante, do contrário, o valor será restituído a ela.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 932679 Nr: 50754-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO ROBERTO DE ALMEIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código – 932679.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 111 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 105/109 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 108 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 111.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Abril de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1033385 Nr: 38305-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA DE ASSIS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MELLI ARISI - OAB:21.848, 

ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:OAB/MT 6384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código – 1033385.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 153 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 143/146 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 145 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 153.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1080343 Nr: 1667-56.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MILTON BORGES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Código – 1080343.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 157 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 152/155 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 155 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 157.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Abril de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 887523 Nr: 21621-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES LOPES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Código – 887523.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 157 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 147/152 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 151 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 157.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Abril de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1068378 Nr: 54685-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FERREIRA DOS SANTOS

 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

 Código – 1068378.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 222 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 215/220 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 219 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 222.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Abril de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1155803 Nr: 34248-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DA COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MS 6.611

 Código – 1155803.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 184 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 176/181 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 181 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 184.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 927043 Nr: 47683-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODD, MARLENE OLIVEIRA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIANCA LINHAS AEREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - 

OAB:331.254/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844

 Código – 927043.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 183/184 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 178/181 para pagamento do valor 

da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 181 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 183.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 745418 Nr: 42554-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVEARE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS E CONFEC EP, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Código – 745418.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 274 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 270/272 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeçam-se ALVARÁS do valor depositado à fl. 272 em favor da parte 

Requerente, a serem creditados nas contas indicadas à fl. 274.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 741944 Nr: 38794-04.2011.811.0041

 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: ANA CAROLINA DARGEL PENNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FERREIRA, ANA KÉLCIA MALUF 

FERREIRA, NIZILDA ALVES MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - 

OAB:20.993/MT, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca das fls. 338.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 934612 Nr: 51776-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVA PAES DE BARROS, SEBASTIÃO FORTUNATO 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 7º SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO DESTA 

CAPITAL, NIZETE ASVOLINSQUE, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, MARCELO DINIZ SANTOS FILHO - OAB:14083, RAFAEL 

SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6.844/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca das fls. 133/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1199670 Nr: 4606-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUPONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação da parte requerente para se manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça folhas 34/35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1011627 Nr: 28263-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA CRISTINA GOMES SANTOS

 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 
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CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, manifestar 

concordância com o pagamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009004-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BRUNO PATRICIO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1009004-11.2018.8.11.0041 (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. Saliento que, o documento anexado ao 

Id.12596733 é relativo ao ano base 2016 que, aliado ao compromisso 

mensal em tese assumido pelo Requerente com a Ré, aliado a falta de 

qualificação profissional do Autor, sinaliza a existência de fonte de renda 

omitida na exordial. A propósito, consigno que a Autora não atendeu as 

determinações legais no tocante à satisfação dos requisitos da petição 

inicial previstos no artigo 319 do CPC, notadamente no que afeta à 

qualificação profissional do Requerente (inciso II) e pedido com as suas 

especificações (inciso IV). No tocante ao pedido, especialmente o de 

tutela provisória, a parte Autora não esclarece sob qual fundamento 

jurídico pretende que seja apreciado o pleito (tutela de urgência ou 

evidencia) em relação a alegada cobrança indevida supostamente sofrida. 

Pontuo que a especificação do pedido pela parte é indispensável à análise 

do preenchimento dos requisitos legais afetos a cada instituto, pendendo a 

parte Autora de esclarecer tais incongruências da exordial. Na sequência, 

pretende o Autor a concessão de tutela provisória sobre cobrança de 

débito reputado indevida pela Requerida, que influiria no inicio do 

pagamento do contrato de financiamento bancário supostamente contraído 

para a quitação do imóvel, o que impõe a juntada do aludido contrato de 

financiamento e extrato de pagamento do contrato, com indicação 

concreta da data de inicio e condições da contratação com a instituição 

financeira. 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 cópia da atual 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. 2) 

Adequar rigorosamente a peça inaugural, atendendo legalmente todos os 

elementos fixados no artigo 319 do CPC, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. 3) Esclarecer sob qual fundamento jurídico pretende que 

seja apreciado o pedido de tutela provisória, sob pena de indeferimento do 

pedido de tutela. 4) Juntar aos autos cópia do contrato de financiamento 

financeiro realizado pelo Autor para a quitação do imóvel adquirido com a 

Requerida, bem como o extrato financeiro do instrumento, com indicação 

precisa da data de inicio do pagamento das prestações e sucessivamente, 

sob 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

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011186-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI CLAUDOMIRO DE AMORIM COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO)

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011186-67.2018.8.11.0041 AUTOR: JOACI 

CLAUDOMIRO DE AMORIM COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS W Vistos. Trata-se de ação previdenciária para 

Concessção de Auxílio-Acidente movida em desfavor do Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS e distribuída para esta Oitava Vara Cível. É o 

relato do necessário. DECIDO. A competência para processar e julgar a 

ação de benefício previdenciário acidentário proposta em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social é de umas das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública desta Comarca, nos termos do que prevê o artigo 8º, § 

1º, da Lei n. 8.620/1993. Com efeito, sendo o INSS uma autarquia federal, 

usufrui de prerrogativas e privilégios semelhantes aos assegurados à 

Fazenda Pública, sendo evidente a competência das Varas Especializadas 

da Fazenda Pública, nas comarcas em que existentes, para o 

processamento e julgamento das causas em que é parte na Justiça 

Comum. À propósito, vide o julgado a seguir, in verbis: “APELAÇÃO – 

REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSS – AUTARQUIA FEDERAL 

– COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – 

IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI N. 12.153/2009 – 

APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. De acordo com o 

Enunciado n. 8 da Fazenda Pública (Aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 

24 a 26 de novembro de 2010) (Renumeração aprovada no XXXII FONAJE 

- RJ - 5 a 7 de dezembro de 2012), o INSS não pode ser parte no Juizado 

Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Territórios e dos Municípios, haja vista ausência de previsão expressa 

na Lei n. 12.153/2009. A ação previdenciária de revisão de benefício deve 

tramitar perante a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital.” 

(TJMT, Ap 40474/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, 

Publicado no DJE 06/11/2014). Assim sendo, torna-se indene de dúvidas a 

competência absoluta das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta 

comarca para processamento e julgamento do presente caso, impondo-se 

o reconhecimento por este Juízo da sua incompetência. Nesse diapasão, 

estabelecida competência específica a determinados órgãos jurisdicionais 

em razão da pessoa, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento da ação de aposentadoria por invalidez 

decorrente de acidente de trabalho em que figura em seu polo passivo o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Por fim, anota-se que se trata 

de competência em razão da matéria e, portanto, absoluta, passível de 
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declaração de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, DECLINO da competência para processamento e 

julgamento desta demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO 

dos presentes autos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Abril de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004066-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA LUIZA ROSA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004066-70.2018.8.11.0041 AUTOR: ERLON 

FERREIRA DE SOUZA RÉU: JANAINA LUIZA ROSA DA SILVA W Vistos. 

Ante teor da certidão acostada no Id nº 12386103, DEFIRO o pedido da 

parte requente constante no Id nº 12419522, pelo que determino a 

expedição de novo mandando de citação, a ser cumprido no mesmo 

endereço informado anteriormente. Anote-se no mandado que, nos termos 

do art. 252 do Código de Processo Civil, a citação por hora certa deve 

ocorrer apenas em caso da existência de suspeita de ocultação, cabendo 

ao Oficial de Justiça verificar, no momento do cumprimento do ato, se 

existe ou não tal suspeita e, sendo o caso, proceder com a citação por 

hora certa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Abril de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009588-78.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009588-78.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIA 

APARECIDA GOMES DE SOUZA TONHA ALVES, VIVALDO TONHA 

ALVES RÉU: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO V Vistos. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 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. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor são 

qualificados como autônomos e não juntaram aos autos documentos que 

comprovem sua alegada situação financeira, situação que obsta, neste 

primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela 

necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios da 

justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, 

o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos 

relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz 

hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou 

demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício 

pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a 

concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de 

pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de 

recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das 

custas processuais. 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.” [3] Dessa forma, se faz 

imprescindível à 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 recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. Em igual prazo, deverá apresentar procuração devidamente 

assinada pelo senhor Vivaldo Tonha Alves, assim como informar estado 

civil e endereço eletrônico de ambos os autores, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o benefício, não basta que a parte 

firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunção relativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
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comprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão do 

benefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010957-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGASSI CASTRO, SILVA E SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA LEUY NINCE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1010957-10.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: MENEGASSI 

CASTRO, SILVA E SILVA LTDA - ME EXECUTADO: MELISSA LEUY NINCE 

M Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado de citação que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à 

execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas 

mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo 

Civil. Considerando que, na gradação legal do art. 835 do Código de 

Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, assim como que a 

penhora de recursos financeiros é feita via sistema eletrônico, 

ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha efetivado o 

pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos conclusos para fins 

de realização da penhora via BACENJUD. Não localizada a parte 

executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para efetivação do 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo Civis. FIXO 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, 

com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 

03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000283-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODA NOVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E S LIMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

EDUARDO ALVES OAB - 882.056.651-68 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000283-07.2017.8.11.0041 AUTOR: RODA NOVA 

TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME RÉU: E S LIMA COMERCIO DE 

CEREAIS LTDA W Vistos. Regularmente intimada para comprovar a sua 

alegada insuficiência econômica, a parte autora apresentou o documento 

de Id. nº 12022025, que se trata de balancete sem qualquer assinatura. 

Pois bem. É claro que, para ter validade, o Balanço Patrimonial precisa ser 

elaborado em conformidade com a legislação comercial, societária e fiscal 

em vigência na data de seu encerramento. Com efeito, nos termos do art. 

1.184, § 2º, do Código Civil, mister se faz que o balanço da empresa seja 

assinado pelo sócio-administrador, assim como estar autenticado pelo 

contador responsável pela pessoa jurídica, devendo, ainda, ser lançado 

no Livro Diário da empresa. Ocorre que o documento apresentado pela 

parte autora não atende os requisitos supracitados, razão pela qual 

entendo ser ineficaz para comprovar a sua incapacidade financeira. 

Assim sendo, INTIME-SE novamente a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra o decisum exarado no Id. nº 11771336. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008880-28.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: JOSEMAR 

MARTINS DA SILVA EXECUTADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO W Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível, 

posto que endereçada aos Juízo da 7ª Vara Cível, com requerimento de 

distribuição por dependência aos autos nº 27262-67.2010.811.0041, 

Código 456556. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos à 7ª Vara Cível desta Comarca Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024794-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON RODRIGUES DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BENEDITO DE SOUZA OAB - MT20618/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024794-69.2017.8.11.0041 AUTOR: EVERTON 

RODRIGUES DE MELO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. W Vistos. INDEFIRO o pedido de produção 

antecipada de prova pericial, tendo em vista que, além da inicial sequer ter 

sido recebida, ausentes as hipóteses do art. 381 do Código de Processo 

Civil. Considerando que a ausência de perícia não impede o requerimento 

administrativo prévio, bem como que a perícia, se necessária, será 

realizada no momento processual adequado, MATENHO o decisum 

constante no Id. nº 10216210 pelos seus próprios fundamentos, pelo que 

determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o seu integral cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

27 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006225-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ANDRADE VILACHA 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)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 29/06/2018 às 

11:15h, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006063-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AUXILIADORA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 29/06/2018 às 

11:30h, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010957-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGASSI CASTRO, SILVA E SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA LEUY NINCE (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente/autora para juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010772-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

Outros Interessados:

TEREZA DA SILVA CRUZ (HERDEIRO)

RAIMUNDO DA SILVA (HERDEIRO)

MARIA AVELINA SANTANA ARAUJO SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1010772-69.2018.8.11.0041 AUTOR: ERNESTO DA SILVA RÉU: 

ICATU SEGUROS S/A, BANCO BMG V Vistos . Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010488-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1010488-61.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCELO BORGES 

& ADVOGADOS ASSOCIADOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A V 

Vistos . Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Abril de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010944-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SIRLENE CONCEICAO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1010944-11.2018.8.11.0041 AUTOR: KATIA SIRLENE 

CONCEICAO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos . Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Abril de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011063-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA FERREIRA DE JESUS (AUTOR)

T. F. B. (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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AUTOS Nº 1011063-69.2018.8.11.0041 AUTOR: THIAGO FERREIRA 

BRAGA, NILVA FERREIRA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS V Vistos . Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de Abril de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021445-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BORTOLOMEDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE APARECIDA DA SILVA BARINI OAB - MT0009199A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SB CURSOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 04/06/2018 às 

09:00h, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001150-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO 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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038477-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010392-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERISMAR MARTINS CORREIA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 46568 Nr: 19296-68.2001.811.0041

 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: EBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos,

Reputo indispensável a realização de audiência de instrução, haja vista a 

necessidade de coligir maiores elementos comprobatórios da posse da 

parte autora, mormente porque o requerido, Chemel Naufal, é defendido 

por curador especial .

Designo o dia 14 de dezembro de 2017, às 14h30mim, para a realização 

da audiência de instrução.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela parte requerente.

Deverão os advogados das partes se atentarem para a previsão contida 

no art. 455 do CPC no tocante a sua incumbência de intimar as 

testemunhas, dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimem-se as partes pessoalmente por carta e os patronos via DJE.

 Intime-se o curador especial da parte pessoalmente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1152846 Nr: 33038-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO ASSIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA RANGEL DE BARROS MARIBONDO, 

GERALDO ENEAS MARIBONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, EDSON DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21591/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê vistas ao procurador constituído pelo autor, conforme requerido às fls. 

52/53, oportunidade em que deverá se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a devolução das cartas de citação enviadas ao 

endereço dos requeridos, cujos ARs retornaram com a informação de 

"falecidos" (fls. 42/444).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1068862 Nr: 54919-08.2015.811.0041

 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: CLEIDEMAR JOÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 O feito veio concluso para decisão saneadora.

Compulsando os autos, verifico que a inicial não atende aos requisitos do 
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art. 319, II, do CPC, pois a parte autora não está devidamente qualificada, 

sendo que não consta nem mesmo seu endereço.

A representação processual também não está regular, uma vez que a 

procuração apresentada está ilegível (fls. 22), bem como a declaração de 

hipossuficiência (fls. 25).

 Assim, INTIME-SE a parte autora por seu procurador para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar a sua representação, devendo juntar 

procuração e declaração de hipossuficiência com a devida qualificação, 

bem como com datas legíveis, atualizadas e devidamente assinadas, com 

reconhecimento em cartório, sob pena de extinção.

Em igual prazo, EMENDE a inicial fazendo constar os requisitos do art. 319, 

II, do CPC, como o estado civil, a profissão, o endereço eletrônico e o 

endereço residencial (com comprovante).

Na mesma oportunidade, manifeste-se o advogado da parte autora sobre 

a manifestação de fls. 85/90.

Atendidas as determinações supra ou decorrido o prazo sem 

manifestação, ouça-se a parte requerida para dizer o que entende cabível, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 926946 Nr: 47622-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILU DE AGUIAR BOJIKIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB1 SERVIÇOS E CONVERSAÇÃO LTDA ME, 

JOÃO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA KARRÚ, KLEBER DE OLIVEIRA 

KARRÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CORBELINO BOJIKIAN - 

OAB:1022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistas à parte autora como requerido às fls. 44, oportunidade em que 

deverá se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o endereço 

para citação dos requeridos ou as diligências por si empreendidas para tal 

localização.

 Decorrio o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 787473 Nr: 41374-70.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECEL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

- ME, RUI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme decisão de fls. 21, ao despachar a inicial este Juízo concedeu 

ao autor os benefícios da justiça gratuita.

Assim, a condenação em custas descrita na sentença de fls. 46 fica com 

sua exigibilidade suspensa em razão da parte ser beneficiária da 

gratuidade.

Intime-se.

Após, proceda-se aos atos necessários para o arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1095098 Nr: 8437-65.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR - DIMOBRAS IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que embora a decisão de fls. 97 tenha 

vislumbrado a possibilidade de ocorrência de decadência do direito da 

parte autora, é de se afastar a configuração de tal instituto, pois a inicial 

veio instruída com prova de reclamação formulada perante o fornecedor, o 

que obsta a decadência, nos termos do art. 26, § 2º, I, do CDC.

Além disso, fundamentada a ação na pretensão à reparação de danos, 

aplica-se o prazo de 05 anos previsto no art. 27 do CDC.

Conforme certidão de fls. 36, a parte requerida deixou transcorrer o prazo 

sem apresentar contestação, razão pela qual DECRETO SUA REVELIA, 

nos termos do art. 344 do CPC.

Antes de aplicar a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo 

autor, entendo necessária sua intimação.

Assim, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, dizer se 

deseja produzir outras provas, devendo indicá-las.

Registre-se no sistema e na capa dos autos a habilitação da advogada 

constituída pela requerida às fls. 39/62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1134762 Nr: 24999-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA RUFINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [..]Por outro lado, os documentos juntados às fls. 18/20 indicam que a 

parte autora é portadora de doença grave descrita como “Lupus 

Eritematoso Sistêmico”, que resultou em quadro clínico de 

comprometimento renal e hematológico, motivos pelos quais esteve 

internada em Unidade de Tratamento Intensivo.Com efeito, tenho que as 

razões manifestadas nas petições de fls. 141/142 e 146/147 demonstram 

que a parte encontra-se momentaneamente impossibilitada de recolher 

imediatamente as custas processuais, sob o risco de comprometer sua 

subsistência e de sua família, mormente os indicativos de dispêndio com 

tratamento de saúde.A situação, portanto, faz incidir a norma do art. 98, § 

6º, do CPC , que autoriza o parcelamento das custas. No mesmo norte diz 

o art. 468, § 6º, da CNGC [..] Assim, CONCEDO o direito ao parcelamento 

das despesas processuais, facultando à parte autora o recolhimento das 

mesmas em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, caso em que 

deverá comprovar o recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, ex vi do disposto 

no art. 290 do CPC.Comprovado o recolhimento da primeira parcela, 

cumpra-se a decisão de fls. 70, procedendo-se à citação.Decorrido o 

prazo sem comprovação do recolhimento, voltem-me os autos 

conclusos.Sem fato novo, as razões que motivaram o indeferimento da 

tutela de urgência reclamada na inicial permanecem. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 944591 Nr: 57206-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINTON LEAL LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S.A, MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORAÇÕES SPE 

LTDA, CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME, FÁCIL CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:5820-MS, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 As requeridas Prime Incorporações, MRV Prime e Cleide Imóveis 

apresentaram contestação, fls. 47/83 e 87/108.

A requerida Fácil Construtora Imobiliária ainda não foi citada, porque não 

encontrada no endereço informado, conforme AR de fls. 45.

As requeridas Prime Incorporações e MRV Prime apresentaram petição 

informando a realização de acordo com o autor, solicitando em razão 

disso a extinção do feito (fls. 126/128).
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É a síntese.

DÊ VISTAS à Defensoria Pública para se manifestar pelo autor sobre a 

não citação da requerida Fácil Construtora Imobiliária e, caso tenha 

interesse no prosseguimento da lide em relação a tal parte, informar seu 

endereço, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mesmo prazo assinalado, diga a parte autora sobre o acordo de fls. 

126/128, devendo esclarecer se ele refere-se a todos os pedidos 

formulados na inicial, inclusive os de rescisão contratual e danos morais, 

bem como quanto ao cumprimento informado às fls. 130/131.

 Sobre a manifestação de fls. 132/134 da requerida Cleide Imóveis, 

registro que a discussão a respeito da validade da comissão de 

corretagem foi elucidada pelo STJ através do Tema 938, sendo questão a 

ser examinada em momento oportuno, por ocasião da apreciação do 

mérito.

Quanto à certidão de fls. 136, atente-se a secretaria que o requerente é 

representado pela Defensoria Pública, devendo a intimação se dar através 

da remessa dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 180343 Nr: 27694-96.2004.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO BERTRAND SILVA THÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 Vistos , Trata-se de Embargos de Declaração oposto por DÉCIO 

BERTRAND SILVA THÉ, devidamente qualificado nos autos, contra a 

sentença proferida nos autos às fls. 192, que julgou extinto o feito sem 

resolução de mérito, nos termos da antiga redação do art. 267, inciso VIII, 

CPC. Os embargos foram opostos tempestivamente às fl. 197. A parte 

embargada se manifestou às fl. 199, pugnando pela manutenção da 

sentença vergastada. É relato do necessário. Decido. De rigor, o não 

acolhimento dos presentes embargos de declaração é medida que deve 

se impor. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê que: “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.” Conforme se extrai do decisum 

verberado, não há qualquer das hipóteses condicionadoras previstas no 

art. 1.022, do CPC, já que o fundamento utilizado pelo d. Magistrado 

enfrentou todos os pontos atacados pelas partes, bem como não se 

mostra obscuro, contraditório, omisso ou mesmo apresenta erro material. 

De outro norte, anoto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 886839 Nr: 21159-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIKOL CARLOS GRIGOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 SENTENÇA 1. Relatório: Trata-se de Ação de Obrigação e Dar c/c 

Indenização por Danos Morais com pedido de Antecipação Parcial de 

Tutela ajuizada por Maikol Carlos Grigoleto em face do Consórcio Nacional 

Honda, ambos devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que celebrou contrato de adesão de consórcio registrado sob o grupo 

36534, cota 031, RD 18, com a vigência do dia 20 de junho de 2012 ao dia 

24 de fevereiro de 2017. Relata que, na assembleia do dia 27 de novembro 

de 2013, foi contemplando no sorteio que lhe deu direito à carta de crédito 

no valor de R$ 53.880,00 (cinquenta e três mil e oitocentos e oitenta reais), 

ocasião em que acordou com a administradora que faria uso do premio 

apenas no ano seguinte. Pondera que no mês de março de 2014, no 

momento em que decidiu utilizar a carta de crédito contemplada, fora 

surpreendido com a desclassificação do prémio sob o argumento de que 

estaria inadimplente com as parcelas correspondentes aos meses de 

fevereiro e março daquele ano e, portanto, infringindo o contrato de 

consórcio pactuado. Assere que, na verdade, a Requerida, com o objetivo 

de forçar sua desclassificação, não encaminhou os boletos 

correspondentes aos aludidos meses, o que ocasionou o inadimplemento 

das parcelas e, por conseguinte, o descumprimento involuntário do 

contrato. Por fim, colaciona o direito que entende aplicável ao caso, 

requerendo seja concedida tutela antecipada obrigando a Requerida a 

entregar a carta de crédito contemplada ou automóvel base do contrato de 

consórcio e, no mérito, assere que a cláusula que estabelece que o 

consorciado inadimplente seja desclassificado e perde o direito de utilizar 

a carta de crédito é ilegal e abusiva, razão porque, além da confirmação 

da antecipação de tutela, propugna pela condenação da requerida em 

danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais o pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20 % (vinte 

por cento). Com a inicial vieram os documentos (fls. 14/29). A antecipação 

de tutela não foi concedida (fls. 32/32v).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1158009 Nr: 35078-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOREBE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho para publicação o 

despacho proferido em 26/01/2018, visto que ainda não fora publicado. 

Despacho: Vistos em Correição. Mantenho a decisao de fls. 80 por seus 

próprios fundamentos. Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 271839 Nr: 3158-16.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO JUNIOR, 

ELEONORA PEDROSA DE BARROS CORREIA E SILVA BELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, Hunno Franco Mello - 

OAB:7903/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). FERNANDA MARQUES NUNES, OAB/MT nº 6737, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 735846 Nr: 32236-16.2011.811.0041

 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: CARMINDA CAMARGO THIMMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - OAB:14678, 

ISAIAS ALVES DA SILVA - OAB:14778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, DENISE MADALENA DE ABREU E 

SILVA - OAB:12836

 Intimo as partes de que fora agendada Perícia Judicial nestes autos, a ser 

realizada pelo Dr. Marcelo Rodrigo Arruda Abreu, no dia 30.05.2018, às 

11:00 horas, em seu consultório sito na Av. Joinvile, Q-15, nº 18, CPA 1, 

Cuiabá, ocasião em que a parte requerente deverá comparecer para ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 176 de 492



periciada, levando consigo todos os exames e documentos que 

eventualmente possam contribuir para a elaboração do laudo, bem como 

uma Tomografia da Maxila.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 731949 Nr: 28098-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTRAESCO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - 

OAB:8328/MT, LETICIA PELISSARI MOLINA - OAB:14652, MARCOS 

ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, MARCOS MOREIRA MACIEL - 

OAB:15392/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA, OAB/MT nº 11758, 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.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 29855 Nr: 4257-07.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALURGICA BENDER LTDA, CHRISTOPHE DANIEL 

BARDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER REMI VAN DER STOCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MACEDO REY PARRADO - 

OAB:5642/MT, JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - 

OAB:3933/MT, LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA LOBATO - OAB:3623/MT, 

MARCO AURÉLIO BALLEN - OAB:4994/MT, NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT, SANTO SCARAVELLI - OAB:2847-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. MARCO AURÉLIO BALLEN, OAB/MT nº 4.719, 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.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 282421 Nr: 6844-16.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJU - COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E 

VERDURAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PIERRE UEMURA PERROT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11726/MT, MARCELO VARASCHIN - OAB:21407/PR, RICARDO 

PRADO OLIVEIRA - OAB:7596-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. RICARDO PRADO OLIVEIRA, OAB/MT nº 7596, 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.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 778187 Nr: 31582-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM AMANCIO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, NELSON COUTINHO, MARCIO SERGIO 

DA SILVA, VANESSA C. TANAKA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA, OAB/MT nº 3575-B, 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.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 713056 Nr: 7471-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPAÇO ASSESSORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA, JOÃO BOSCO ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARVALHO BADINI DOS 

SANTOS - OAB:15393/MT, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - 

OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12.264

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI, OAB/MT nº 13.288, 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.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 150068 Nr: 4556-81.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BASTIANI SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:OAB/MT 

10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, OAB/MT nº 10407, 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.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1010112 Nr: 27617-04.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: TRANSTERRA MINERAÇÃO E MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, JERRY LUCAS LEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PANAMERICANA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VENUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:MT 8.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1019464 Nr: 31568-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME, MARCO AURÉLIO DA SILVA, 

MARISA MOCKER MARQUES, HELENA ANTONIA DE LIMA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ROSA PÁDUA SOARES, PEDRO 

FERNANDES FERREIRA DA SILVA, MARLENE SANTOS FERREIRA DA 

SILVA, SEBASTIÃO CLAUDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

 Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (fl. 

122/123), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, 

não havendo convenção na transação, cada parte deverá honrar com o 

pagamento do seu respectivo patrono.

Como nada restou estabelecido no acordo entabulado, as custas 

processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 

90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as normas da 

gratuidade da Justiça, sendo o caso.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011126-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL PONCIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO)

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011126-94.2018.8.11.0041 AUTOR: ESMAEL 

PONCIANO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS W 

Vistos. Trata-se de ação previdenciária para Concessão de 

Auxílio-Acidente, com pedido de antecipação de tutela, movida em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e distribuída para 

esta Oitava Vara Cível. É o relato do necessário. DECIDO. A competência 

para processar e julgar a ação de benefício previdenciário acidentário 

proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social é de umas das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca, nos termos do 

que prevê o artigo 8º, § 1º, da Lei n. 8.620/1993. Com efeito, sendo o INSS 

uma autarquia federal, usufrui de prerrogativas e privilégios semelhantes 

aos assegurados à Fazenda Pública, sendo evidente a competência das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública, nas comarcas em que 

existentes, para o processamento e julgamento das causas em que é 

parte na Justiça Comum. À propósito, vide o julgado a seguir, in verbis: 

“APELAÇÃO – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSS – 

AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º 

DA LEI N. 12.153/2009 – APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. 

De acordo com o Enunciado n. 8 da Fazenda Pública (Aprovado no XXVIII 

FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro de 2010) (Renumeração aprovada 

no XXXII FONAJE - RJ - 5 a 7 de dezembro de 2012), o INSS não pode ser 

parte no Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, haja vista ausência de 

previsão expressa na Lei n. 12.153/2009. A ação previdenciária de 

revisão de benefício deve tramitar perante a Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Capital.” (TJMT, Ap 40474/2013, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 06/11/2014). 

Assim sendo, torna-se indene de dúvidas a competência absoluta das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública desta comarca para 

processamento e julgamento do presente caso, impondo-se o 

reconhecimento por este Juízo da sua incompetência. Nesse diapasão, 

estabelecida competência específica a determinados órgãos jurisdicionais 

em razão da pessoa, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento da ação de aposentadoria por invalidez 

decorrente de acidente de trabalho em que figura em seu polo passivo o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Por fim, anota-se que se trata 

de competência em razão da matéria e, portanto, absoluta, passível de 

declaração de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, DECLINO da competência para processamento e 

julgamento desta demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO 

dos presentes autos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Abril de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009925-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009925-67.2018.8.11.0041 AUTOR: JUSHILLEYDE 

CAMPOS CONCEICAO RÉU: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO 

SPE S.A. AT Vistos. Trata-se de Ação de Devolução de Valores Pagos c/c 

Reparação por Dano Moral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Jushilleyde Campos Conceição em face de BC Cuiabá Empreendimento 

Imobiliário SPE S/A, ambos qualificados nos autos. A parte autora alega 

que firmou com a requerida contrato de compra e venda tendo como 

objeto a unidade autônoma n.º 2001B, tipo D, torre 01, Condomínio Brasil 

Beach Cuiabá Home Resort, no valor de R$ 660.000,00 (seiscentos e 

sessenta mil reais). Aduz que com a efetivação da compra, iria vender o 

imóvel financiado onde reside para pagar parte do valor da aquisição e 

financiaria o valor remanescente. Menciona que tal informação foi 

repassada à requerida que anuiu com a condição e efetuou o termo aditivo 

ao contrato de compromisso de compra e venda de unidade autônoma e 

outros pactos. Esclarece que pelo termo aditivo restou acordado que caso 

a parte autora não conseguisse efetivar a transação até a data 

programada para formalização do financiamento, a requerida substituiria a 

unidade autônoma objeto do contrato, por outra localizada na torre 02, 

caso houvesse disponibilidade. Afirma, ainda, que pelo termo aditivo em 

caso de indisponibilidade de unidade autônoma, a parte autora poderia 

escolher outra unidade, assumindo a diferença do preço. Sustenta que, 

após a assinatura do contrato, efetuou o pagamento do valor de R$ 

47.543,01 (quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e três reais e um 

centavos). Narra que, em razão de crise financeira vivenciada no país, 

não logrou êxito na venda do imóvel na onde reside, razão pela qual 
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dirigiu-se até a sede da requerida, solicitando as garantias do termo 

aditivo, ocasião em que lhe foi ofertado apartamento de tamanhos 

menores e de valores elevados, indo de encontro ao pactuado no termo 

aditivo. Relata que por inúmeras vezes procurou a requerida, todavia 

restaram infrutíferas as tentativas do cumprimento do acordado, razão 

pela qual foi solicitado o distrato. Assevera que, ao solicitar o distrato, foi 

informado que do valor de R$ 47.543,01 (quarenta e sete mil quinhentos e 

quarenta e três reais e um centavos), seria devolvido apenas o montante 

de R$ 14.543,01 (quatorze mil quinhentos e quarenta e três reais e um 

centavo), uma vez que seriam descontados os valores de custas de 

intermediação. Informa que, diante da situação, a parte realizou 

reclamação administrativa no Procon, todavia não houve acordo entre as 

partes. Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, para 

determinar que a requerida restitua os valores pagos, inclusive com 

correção monetária, que totalizam o montante de R$ 54.248,79 (cinquenta 

e quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), 

ou, subsidiariamente, restituição do valor com o desconto de 10 (dez por 

cento) que ficarão retidos até decisão final. Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Com efeito, em que pese estar presente a probabilidade do 

direito, haja vista o contrato firmado entre as partes (Id nº 12714899) e os 

comprovantes de pagamento (Id nº 12714965), não vislumbro, ao menos 

neste momento, o perigo de dano. Compulsando os autos, entendo que, 

nesta fase inicial, se mostra temerária a exigência do depósito em Juízo do 

valor questionado, posto que, não há nos autos evidências que 

demonstrem que a requerida não terá condições de arcar com a 

condenação ao final da ação, ou ainda, informações de que a mesma 

esteja dilapidando seu patrimônio. Ademais disso, julgo prudente no 

presente caso, a opotunização do contraditório. 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 ocorra a comprovação dos requisitos necessários ao seu 

deferimento. 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 

11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, na sala 3. 

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, Código de 

Processo Civil. No mais, considerando que a parte autora acostou aos 

autos o seu holerite do mês de fevereiro do corrente ano (Id. nº 

12710438), no qual demonstram que sua renda líquida é superior a R$ 

6.000,00 (seis mil reais), entendo que restou afastada a sua alegada 

incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas 

processuais, pelo que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Lado 

outro, considerando as despesas comprovadas nos autos, nos termos do 

art. 468, § 7º, da CNGJ, desde já, CONCEDO o direito ao parcelamento das 

despesas processuais, facultando à parte autora o recolhimento das 

mesmas em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à 

correção monetária. INTIME-SE a parte autora para comprovar o 

recolhimento da primeira parcela das custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, assim como das cinco parcelas mensais subsequentes a 

cada período de 30 (trinta) dias, contado a partir do primeiro pagamento. 

Por fim, em atenção ao ofício circular nº 04/2018/GAB/J-aux, 

encaminhe-se cópia da presente decisão ao Departamento de Controle e 

Arrecadação, através do email dca@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar o 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 25 de Abril de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008421-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIA ROBERTA COSTA MARQUES SALDANHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008421-60.2017.8.11.0041 AUTOR: GEORGIA 

ROBERTA COSTA MARQUES SALDANHA RÉU: TAM LINHAS AEREAS 

S/A. V Vistos. Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam 

acordo (Id nº 12880205), o qual é expressão legítima de suas vontades e 

representa composição para solução do litígio. Assim sendo, estando 

presentes os pressupostos necessários, notadamente a disponibilidade 

do direito, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios deverão ser 

arcados na forma pactuada ou, não havendo convenção na transação, 

cada parte deverá honrar com o pagamento do seu respectivo patrono. 

Como nada restou estabelecido no acordo entabulado, as custas 

processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 

90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as normas da 

gratuidade da Justiça, sendo o caso. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 27 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038606-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1038606-81.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

MARIANA DOS SANTOS REQUERIDO: 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 março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 
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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: 1038854-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES APARECIDA ARAUJO AZEVEDO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1038854-47.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

LOURDES APARECIDA ARAUJO AZEVEDO REQUERIDO: 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 março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038671-76.2017.8.11.0041

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:

ROSINEIDE RAMOS DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038671-76.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 12.979,21; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MISSAO 

SALESIANA DE MATO GROSSO Parte Ré: RÉU: ROSINEIDE RAMOS DE 

SOUZA Vistos etc. Verifica-se que 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 demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, fixado o prazo de 15 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 trinta por cento do valor em 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, § 1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

23 de abril de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038631-94.2017.8.11.0041

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:

ABELIO BORGES DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038631-94.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 7.991,81; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MISSAO 

SALESIANA DE MATO GROSSO Parte Ré: RÉU: ABELIO BORGES DA 

COSTA Vistos etc. Verifica-se que 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 demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, fixado o prazo de 15 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 trinta por cento do valor em 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, § 1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

23 de abril de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009058-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE PINHO (AUTOR)

MANOEL FORTUNATO DE MELO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA MARIA DE QUEIROZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1009058-74.2018.8.11.0041 AUTOR: MANOEL 

FORTUNATO DE MELO NETO, JOAO BATISTA DE PINHO RÉU: ANTONIA 

MARIA DE QUEIROZ IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior 

celeridade ao processo, intimo a parte autora para informar se fornecerá 

meios ou efetuará o pagamento da guia de diligência para o cumprimento 

do mandado dos presentes autos, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção dos presentes autos. A Guia de Recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da diligência, 

deve ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do 

pagamento. 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 70249 Nr: 9920-92.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUTFI SALIM BOU RASLAN, NABHIA LOUTFI BOU 

RASLAM, JOÃO CARLOS VAZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONIRDES REIS SOUSA DA SLVA, ISAAC 

PINTO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715, JOÃO CARLOS VAZ CURVO - OAB:4715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2.669-A/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes para manifestarem sobre a 

avaliação efetuada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1034929 Nr: 39068-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJAS AMERICANAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DA SILVA MEDEIROS, 

MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEANNE DANIELA DA GUIA 

ONUKI - OAB:14745, Mauro Eduardo Lima de Castro - 

OAB:146791/SP, NICOLE MARQUES MARIANI - OAB:14.734-B

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 83665 Nr: 9506-26.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT, RAFAEL SANCHES - OAB:3587-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 205301 Nr: 18736-87.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALTAMIRO DA SILVA

 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:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

indicasse a localização de bens.Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 329674 Nr: 1774-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOMILÃO LANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS NICOLADELLI MORAIS 

- OAB:25839, MIRIAN CARDOSO RICARDO - OAB:5945 - SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, RODRIGO PAULO CORREA - OAB:2841/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 299658 Nr: 13056-53.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA., 

KRAUSBURG HORTIFRUTIGRANJEIROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT, 

ROSINAZY SOARES DA ROCHA - OAB:OAB/MT 10.184

 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.: 392917 Nr: 28585-44.2009.811.0041

 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, EVENTOS E PRODUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1143562 Nr: 28961-83.2016.811.0041

 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: IÉDE GONÇALINA LEITE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA, 

DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM, FAROL 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CONSTRUTORA ATHOS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 12.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios 

para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 392917 Nr: 28585-44.2009.811.0041

 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, EVENTOS E PRODUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias, sendo que ao final 

deste prazo os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 935055 Nr: 52073-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CORREA MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANY CRISTINA RODRIGUES, ROGERIO 

MEDEIROS PARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EUGENIO MEYER - 

OAB:21.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:16.635, 
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MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1125229 Nr: 21012-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONE FILOMENA DOS SANTOS - 

OAB:21956-O, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 743325 Nr: 40279-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO BARRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE BRITO CANDIDO - 

OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT

 Vistos etc.

DETERMINO a intimação do autor para colacionar a matricula do imóvel a 

fim de se verificar o possível desmembramento do bem partilhado, ou 

mesmo averbação dos termos dos arrendamentos.

Após volvam os autos concluso para analise dos pedidos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1233390 Nr: 16024-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BATISTUZO GURGEL 

MARTINS - OAB:251822, OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - 

OAB:173.448/SP, TIAGO TAKAO KOHARA - OAB:SP 314.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 718442 Nr: 14450-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANE A RASLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOÍSA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE 

AMORIM - OAB:5.272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1124164 Nr: 20526-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO ILHAS DO SUL II, JAIR GIAMPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO DE CARVALHO FREITAS, 

SONIA MARIA ASSAGRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA A. BERTHOLDO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 19118, DANIELA PAES DE BARROS - OAB:8635, 

NILTON CECILIO DE MESQUITA - OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA SEVERINO DA SILVA 

- OAB:12747

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 740785 Nr: 37533-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO RABELO DE MIRANDA, PODIM RENT A CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCABEM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT, GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9.475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT

 Certifico tornando sem efeito o impulsionamento de fls 274 tendo em vista 

que o mesmo foi equivocado. Posto isso, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte requerente para efetuar o pagamento da totalidade dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 818289 Nr: 24657-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASER LOUZADA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias, sendo que ao final 

deste prazo os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 758470 Nr: 10719-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIMED COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIAS PANDA LTDA, DROGARIAS 

PANDA LTDA, DROGARIAS PANDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS EDUARDO FOGOLIN 

PASSOS - OAB:190.991 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 356382 Nr: 26862-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMIR DA CONCEIÇÃO COSTA, SANDRA MARIA DE 

OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ZANIEL ANTONIO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT, WILSON SAENZ SURITA 

JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 860144 Nr: 1853-50.2014.811.0041

 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: SAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FERREIRA CUIABANO, LEONEL 

PEDRO DEBONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

resposta ao ofício fls. 177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 324625 Nr: 25140-86.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 225316 Nr: 1745-56.1993.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UC-CDTM, LGLC, LSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, LUIZ GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4.948/MT, LUIZ 

SOUZA REIS - OAB:2.408-B, LUIZ SOUZA REIS - OAB:2408-B/MT, 

Margarete da Graça Blanck Miguel Spadoni - OAB:8058/MT, 

RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes exequentes por seus 

advogados, quanto ao teor da decisão: "Vistos, intime-se os exequente 

Dr. Luiz Guilherme Leal Curvo e Dr. Luiz Souza Reis a fim de que 

procedam a restituição dos valores levandos a maior, sob pena de 

execução forçada do comando judicial e demais medidas indutivas a seu 

cumprimento."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1108551 Nr: 14131-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGEP, ELAINE ESCOBAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - HGUNIC, 

AFRANIO BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADESBAR ROSA DE ARAUJO - 

OAB:21.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749-B/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 254997 Nr: 19453-65.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ BORGES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 Considerando que o resultado da penhora Renajud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 263052 Nr: 21997-26.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAMARIA F. DE CARVALHO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415, OLAVIO JOSE DA SILVA - OAB:13.991 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 DEFIRO o pedido de tentativa de nova penhora on-line, que deverá recair 

sobre dinheiro na conta da parte executada ROSAMARIA F. DE 

CARVALHO ALMEIDA, pessoa física, CPF nº 452.096.426-15, sobre o 

valor total de R$ 286.139,98 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS CENTO E 

TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO 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 EXPEÇA-SE o necessário para que seja efetuada a penhora de 

bens que guarnecem a residência do devedor (com observância ao art. 

833 do CPC/2015), tantos quantos bastem à satisfação do crédito, os 

quais deverão ser depositados à parte credora.Atenta-se ao endereço 

indicado às fls.396.Efetivada penhora, imediatamente realize-se avaliação 

dos bens penhorados.Após a realização da penhora e da avaliação, 

INTIMEM-SE o executado da constrição, para manifestar no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 881013 Nr: 17419-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, 

AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, GOLD BLACK 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962/MT, JANAYNA NUNES DE ARRUDA - OAB:17.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, DINARÚ DA SILVA PAIXÃO - OAB:10105, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Vistos etc.Trata-se de requerimento de prosseguimento do feito em face 
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do devedor solidário para realização de nova tentativa de penhora on-line 

via BACENJUD formulado por MARINA TREVISAN, em desfavor da parte 

executada AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A.DEFIRO o pedido de 

tentativa de nova penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro na 

conta da parte executada AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pessoa 

jurídica, CNPJ nº 07.885.598/0001-92, sobre o valor total de R$ 68.546,26 

(sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e seis 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 881013 Nr: 17419-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRSEEP, GIECS, ANIS, GBEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962/MT, JANAYNA NUNES DE ARRUDA - OAB:17.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, DINARÚ DA SILVA PAIXÃO - OAB:10105, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Diante da Penhora Renajud infrutífera, impulsiono os autos intimando a 

exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 881013 Nr: 17419-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, 

AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, GOLD BLACK 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962/MT, JANAYNA NUNES DE ARRUDA - OAB:17.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, DINARÚ DA SILVA PAIXÃO - OAB:10105, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 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 e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 05 (cinco) dias de andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 797741 Nr: 4122-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DE SOUZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CANDIDO FARIA - 

OAB:261.519/SP

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 360856 Nr: 30846-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRICOM SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NOVA OLÍMPIA

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 79841 Nr: 8510-28.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO PANTANEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL OESTE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - 

OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT

 Diante da Penhora Renajud infrutífera, impulsiono os autos intimando a 

exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1015244 Nr: 29794-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMAO NILSON MARCOS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 457816 Nr: 28035-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MS PROMOÇÕES EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18351, 

MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, PATRICK ALVES 

COSTA - OAB:7993-B/MT

 Diante da Penhora Renajud infrutífera, impulsiono os autos intimando a 

exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria para que a 

mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias, sendo que ao final 

deste prazo os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 420169 Nr: 6216-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIA UNTAR POMPEU, JUAREZ POMPEU 

DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DE FÁTIMA THOME PARIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUÇARA MARIA DOMINGUES 

LOTUFO - OAB:4044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE DE FÁTIMA THOMÉ 

PARIZZI - OAB:MT 8631

 Diante da Penhora Renajud infrutífera, impulsiono os autos intimando a 

exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 716056 Nr: 10010-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A, MARCO ANDRE HONDA 

FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIKA NATIVIDADE GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 52145 Nr: 11281-47.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELARMIM MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMÓVEIS S/A, ZUGAIR AUTOMÓVEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIEGE MARIA PINTO DE 

MIRANDA - OAB:2127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO TEIXEIRA OZI - 

OAB:172594/SP, Flávio Pereira de Lima - OAB:120111SP, Jessica 

Ricci Gago - OAB:228442SP, Joice Barros dos Santos - OAB:, MARIA 

LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, Valéria C. Munhjoz Vivan 

- OAB:5956

 Impulsiono os autos, intimando o Sr. Elarmim Miranda e conjugê, há 

comparecer no balcão desta secretaria, munido de documento oficial com 

foto, para assinatura do Termo de Caução, no prazo de 05 dias. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 717557 Nr: 14055-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALORISA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, 

ROBOTTON & ASSOCIADOS CONSULTORES IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIFI - CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUALTER DE CARVALHO 

ANDRADE - OAB:716502 - SP, IVONE CAMPOS FREIRE - OAB:9912/MT, 

Raphaela de Lima Gonçalves - OAB:326898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MORAES DE 

O.MOURÃO - OAB:11161 DF, CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E SILVA - 

OAB:8649/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre a carta 

precatória colacionada aos autos, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 720985 Nr: 16462-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GONÇALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GESIEL DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:141510/SP, ROSANGELA CRISTINA GOMES - OAB:253468/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da Penhora Renajud infrutífera, impulsiono os autos intimando a 

exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 453736 Nr: 25447-35.2010.811.0041

 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: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL COSNTRUTORA INCORPORADORA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - 

OAB:22602/O, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 60 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte autora requerer autora o que 

de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 77290 Nr: 1-90.1198.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILCOTE INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA., FRANCISCO 

ANTUNES DO CARMO, ORLANDO CAMPOS BALERONI, JOSE TADEU 

RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLPAC EMBALAGENS LTDA., GKW 

FREDENHAGEN S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, Admilson Basilio Silva, 

JOSÉ APARECIDO GOMES DE ALMEIDA, OCIMAR CARNEIRO CAMPOS, 

JURANDIR BOTTEGA, PEDRO NEGRETTI, SERVIÇO NOTARIA DO 3º OFÍCIO 

DE NOTAS DE CUIABÁ, CARTÓRIO DO 1º SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE CUIABÁ, CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

ARAGUAIANA - MT, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO - 

OAB:5140, JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:7.898-B/MT, 

ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARTHOLOMEU AUGUSTO 

VASCONCELOS DIAS - OAB:1952-A/MT, CARLOS EDUARDO 

CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, DIONILDO GOMES CAMPOS 

- OAB:3302/MT, EUCLIDES BALERONI - OAB:882/MT, EURIPES GOMES 

PEREIRA - OAB:3738/MT, GERALDO COSTA RIBEIRO FILHO-Proc. do 

Estado - OAB:PROC. EST., HILDO CASTRO TEIXEIRA - OAB:2251/MT, 
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MÁRCIO S. POLLET - OAB:156.299, ONDINA MONTEIRO DE MEDEIROS 

- OAB:2704/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, Sebastião Ferreira de Souza - 

OAB:6499

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte interessada para retirar carta 

precatória no prazo de 05 dias e comprovar posteriormente sua 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 69140 Nr: 1259-03.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO IVO ROWEDER, VILMAR FELIPE 

FOLLMANN, ADMILSON LUIZ DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-A/MT, JOSE CARLOS LARANJEIRA - OAB:15.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para diligenciar junto ao 

cartório e promover o que for necessário para o efetivo registro, bem 

como efetuar o pagamento das diligências para o oficial de justiça, 

comprovando o pagamento nos autos no prazo de 05 dias. O pagamento 

de diligência de oficial de justiça é pago via boleto gerado no site do TJMT.

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027665-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARCIO LEITE VIRGOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1027665-72.2017 Visto. Considerando que o feito não foi saneado até 

o momento, nos termos do art. 329, II do NCPC, intime-se a requerida para 

se manifestar sobre o pedido da autora de ID 12447658, no prazo de 5 

(cinco) dias. Após, volte-me os autos conclusos para analise do pedido de 

ID 12447658. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015838-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT0010369A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

K. DA SILVA SOUZA - ME (RÉU)

LIDERPLAN - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP 

(RÉU)

IVANIR PALHANO DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte embargada para, 

querendo, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017598-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010188-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento da condenação. Deverá a parte 

interessada, ainda, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024918-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LEITE MEDEIROS DE SA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento da condenação. Deverá a parte 

interessada, ainda, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014898-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento da condenação. Deverá a parte 

interessada, ainda, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1008389-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TAKASE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILA DA SILVA BATISTA (RÉU)

ANALU IBANHES PAES (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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Processo Judicial Eletrônico 1008389-21.2018 Vistos. Seguem as 

informações necessárias ao Recurso de Agravo de Instrumento, nº 

1004508-62.2018.8.11.0000 - Classe CNJ – 202 - 1ª Secretaria da Câmara 

de Direito Privado, interposto por Luiz Takase, em desfavor de Zila da Silva 

Batista, digitada em impressa em uma lauda, tão somente no anverso. 

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. No mais, 

aguarde-se a audiência designada. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011248-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

ELIZABETE MOREIRA DA COSTA OAB - 086.216.506-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo:Parte Autora: REQUERENTE: 

GESSICA SILVA MOREIRA REPRESENTANTE: ELIZABETE MOREIRA DA 

COSTA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS 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: 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) 

Ante o exposto, determino a intimação da parte autora no prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar cópia do prévio requerimento 

administrativo, bem como efetuar a regularização do comprovante de 

residência que consta em nome de terceiros, sob pena de indeferimento 

da benesse, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhe-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019761-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELPIMORY JANUARIO GOLVEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO Cuiabá/MT: 27 de abril de 2018. Dados do 

Processo: Processo: 1019761-98.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

13.500,00; Tipo: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22); Espécie/Assunto: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Parte Autora: AUTOR: TELPIMORY JANUARIO 

GOLVEIA Parte Ré: RÉU: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Senhor(a): 

Nome: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Endereço: REAL PREVIDÊNCIA 

E SEGUROS S.A., RUA SAMPAIO VIANA 44, 10 ANDAR, PARAÍSO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04004-902 Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, 

para que tenha ciência do trânsito em julgado da sentença proferida nos 

autos, conforme determina o art. 331, §3º, do NCPC. Sentença: " Visto. 

Trata-se de Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório promovida 

por Telpimory Januário Golveia em desfavor de Tokio Marine Seguradora 

S/A. A parte autora foi intimada a promover, no prazo de quinze dias, a 

classificação e organização dos documentos anexados trazidos com a 

exordial, bem como juntar documento que comprove a realização do prévio 

pedido administrativo com a recusa do pagamento ou de que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, sob pena de indeferimento do pedido e 

consequente extinção do feito. Contudo, a parte deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certificado (Id. 12045677). É o 

relatório. Decido. A parte autora foi intimada a promover atos e diligências 

que lhe competia, todavia, ela não promoveu a classificação e 

organização dos documentos trazidos com a inicial e nem comprovou a 

recusa do pagamento do seguro ou que estivesse extrapolado o prazo de 

resposta de prévio pedido administrativo. Assim, considerando que a parte 

autora não cumpriu as diligências que lhe competia, o indeferimento da 

petição inicial é o que se impõe. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento nos artigos 485, VI e 330, III, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas por ser a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita. Sem condenação em honorários, ante a ausência de citação da 

parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, 

conforme determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, arquive-se os autos, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de março de 2018.". (Assinado eletronicamente por: SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO). Atenciosamente, Carla Renata Corrêa 

de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ 

________________________________________ SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D,Bairro: 

Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905 - 10ª 

VARA CÍVEL DE CUIABÁ - TELEFONE: (65) 3648-6375.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020600-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 220037 Nr: 28472-32.2005.811.0041

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 187 de 492



TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORDELINO RANGEL SOARES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FERREIRA MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADECLECY FERREIRA 

MARQUES JUNIOR - OAB:4105/MT, JOSÉ CARLOS DE O . GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959, WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:8.070/MT

 "(...) Intime-se o executado para ciência dessa decisão, bem como o 

exequente para dar prosseguimento no feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de cinco dias (...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1253089 Nr: 22150-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIL DO CARMO MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMARA RUBIA DA COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILCEU ROBERTO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:3.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT

 "(...) Em atendimento ao disposto no art. 510, do NCPC, intimem-se as 

partes para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, no 

prazo de quinze dias.

 Na oportunidade, deverá o requerente apresentar cópia da sentença 

liquidanda.

Cumprida a ordem acima e caso não haja a possibilidade de imediata 

decisão, será nomeado perito. (...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 991621 Nr: 19305-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES SAFRASUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA & CALDEIRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONNY VENICIA VICTOR 

COELHO AGUIAR SILVA - OAB:6976/O, VALÉRIA CASTILHO MINHOZ 

VIVAN - OAB:5956/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à 

Execução propostos por Sementes Safrasul Ltda em desfavor de Ferreira 

E Caldeira Ltda e, por consequência, JULGO EXTINTA a Ação de 

Execução de Título Extrajudicial n. 16479-37.2010.811.0041 – código 

701858 (apenso).Condeno a embargada ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com 

fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e 

anotações pertinentes, trasladando-se cópia desta sentença para a 

execução.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1104389 Nr: 12315-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTA NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DÁRIO DE OLIVEIRA 

REIS - OAB:111.133

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à 

Execução promovidos por Guizardi Junior Construtora e Incorporadora 

Ltda- EPP em desfavor de NTA – Novas Técnicas de Asfaltos Ltda, 

devendo prosseguir a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 

47435-73.2014.811.0041 (apenso). Condeno a embargante ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento 

do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, traslade-se para a ação executiva cópia desta 

sentença. Após, arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1035926 Nr: 39566-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARQUES E CAETANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKF ASSESSORIA FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERMO MUSSI - 

OAB:2935-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLADIA BULHÕES 

PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à 

Execução propostos por Marques & Caetano Ltda em desfavor de AKF 

Assessoria Fomento Mercantil Ltda e, por consequência, JULGO EXTINTA 

a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 40412-76.2014.811.0041 – 

código 915310 (apenso).Condeno a embargada ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com 

fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e 

anotações pertinentes, trasladando-se cópia desta sentença para a 

execução apensa.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1253089 Nr: 22150-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIL DO CARMO MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMARA RUBIA DA COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILCEU ROBERTO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:3.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT

 Visto.

Em atendimento ao disposto no art. 510, do NCPC, intimem-se as partes 

para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 

quinze dias.

 Na oportunidade, deverá o requerente apresentar cópia da sentença 

liquidanda.

Cumprida a ordem acima e caso não haja a possibilidade de imediata 

decisão, será nomeado perito.

 Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029525-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FRANCA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WELLINGTON FRANCA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. WELLINGTON FRANCA 

SANTOS, 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 23/06/2017, 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 de 

processual pela ausência de requerimento administrativo. 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, no valor proporcional a lesão 

indenizável, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima 

em 23/06/2017. 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 a alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência 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 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 23/06/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que WELLINGTON FRANCA SANTOS apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior 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 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 quatro centos e 

cinquenta reais ), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 ( quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

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 
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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$ 4.725,00 ( quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a 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, 25 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020731-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENER COSTA FERREIRA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

VALDENER COSTA FERREIRA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. VALDENER COSTA 

FERREIRA, 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 10/10/2016, 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 alegado, preliminarmente, falta do interesse processual 

pela ausência de requerimento administrativo. 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 

10/10/2016. Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse de 

agir, em razão da ausência 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 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 10/10/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que VALDENER COSTA 

FERREIRA apresenta invalidez permanente parcial incompleta da Estrutura 

Crânio Facial de leve 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 

Crânio Facial, 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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 190 de 492



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$ 1.350,00 ( 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, 25 de abril de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000406-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE ALMEIDA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

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: 

FERNANDO DE ALMEIDA CONCEICAO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. Retifique-se a 

autuação, conforme solicitado, para Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A. FERNANDO DE ALMEIDA CONCEICAO, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, 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 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, retificação da autuação, 

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 comprovante de residência apresentado estar 

ilegível. No mérito, pendencia de boletim de ocorrência, nexo de 

causalidade do acidente, inexistência de provas da invalidez, discorre 

sobre os valores da indenização e pagamento proporcional a lesão, 

necessidade de prova pericial, 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 09/10/2016. 

A alegação de ausência de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio 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) 

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. Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo por comprovante de 

residência estar ilegível, os artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil (antigo 282 e 283 do CPC) estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; 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 - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. 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 
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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) Pelo qual também rejeito esta preliminar. No mérito, 

verifica-se que boletim de atendimento juntado aos autos comprovam que 

o autor foi vítima de acidente de trânsito em 09/10/2016. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que FERNANDO DE ALMEIDA CONCEICAO 

apresenta invalidez permanente parcial incompleto do tornozelo esquerdo 

de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial do 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 

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$ 2.531,25( 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, 26 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001184-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WATERSON LAZARO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

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: 

WATERSON LAZARO CARVALHO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. Retifique-se a 

autuação, conforme solicitado, para constar no polo passivo Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. WATERSON LAZARO 

CARVALHO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 02/01/2017, 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, a falta do interesse 

de agir pela necessidade de pedido administrativo prévio, princípio da 
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causalidade e a sucumbência autoral, inépcia da inicial pela ausência de 

juntada de documentos indispensáveis a propositura da ação, 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, impugna os documentos juntados 

pela parte autora, alega ausência do boletim de ocorrência, 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, 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 

02/01/2017. Preliminarmente, 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 que tange a alegação de inépcia da 

inicial pela ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação 

afasto tal alegação, pois a ré não especificou quais documentos são 

indispensáveis neste caso. 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 

02/01/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que WATERSON 

LAZARO CARVALHO apresenta invalidez permanente parcial da Mão 

Direita 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 da mão direita, 

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 quatro centos e cinquenta reais ), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 ( quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 
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DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. 

COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO 

DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 ( quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a 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, 26 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006519-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAFAEL DOS SANTOS (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE 

RAFAEL DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. JOSE RAFAEL DOS SANTOS, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A., igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 27/01/2017, 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, a falta do interesse de 

agir pela ausência de requerimento administrativo. 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 27/01/2017. Preliminarmente, quanto à alegação 

de falta de interesse de agir, em razão da ausência 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 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 27/01/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JOSE RAFAEL DOS SANTOS apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 
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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 membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatro centos e 

cinquenta reais ), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 ( sete mil 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. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 7.087,50 ( sete mil 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, 26 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015379-62.2017.8.11.0041
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CLAUDEMIR FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CLAUDEMIR FERNANDES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CLAUDEMIR FERNANDES, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 16/05/2016 que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 

37.440,00 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta 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, ausência 

de comprovação de entrega da documentação em pedido administrativo, 

falta do interesse de agir pela ausência do pedido administrativo prévio, 

ausência do laudo do IML descumprindo o art. 5º, § 5º da Lei 6194/74, 

carência da ação devido o boletim de ocorrência não ter validade. No 

mérito, ausência de comprovação do pagamento do seguro obrigatório, a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre do quantum 

indenizatório e eventual condenação, impossibilidade de vinculação entre 

a indenização e o salário mínimo, 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$ 37.440,00 (trinta e sete mil quatrocentos e 

quarenta reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido 

vítima em 16/05/2016. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais que o seguro, pode ser 

cobrado de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, 

conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da 

propositura contra “entidade líder” do convênio de seguro DPVAT, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 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 
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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 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) 

Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML e carência da ação 

quanto a validade do boletim de ocorrência, estes assuntos serão 

analisados com o mérito por com ele se confundirem. No mérito, 

verifica-se que a boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado aos 

documentos hospitalares comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 16/05/2016. Quanto ao argumento de que o requerente não 

estava coberto pelo Seguro Obrigatório (DPVAT) à época do sinistro, vez 

que, na condição de proprietária do veículo automotor, não havia pago o 

prêmio referente ao exercício na data em que ocorreu o acidente 

automobilístico. Aduz que a inadimplência afasta a cobertura do sinistro, 

consequentemente a autora não faz jus ao repasse de qualquer valor 

indenizatório. Tal alegação não prospera, o entendimento pacífico é que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 

Seguradora do dever de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – 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”. Nesse sentido: 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE 

PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA 

LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. "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". 

Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa 

vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode 

ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação 

da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de 

seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não 

inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido. 

(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325)(grifo nosso). E M E N T A - 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INVALIDEZ PERMANENTE - 

INADIMPLÊNCIA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SÚMULA 257 DO 

STJ - VÍTIMA INADIMPLENTE PROPRIETÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - 

O PAGAMENTO DO PRÊMIO NÃO É REQUISITO PARA A CONCESSÃO DO 

VALOR INDENIZATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1) O pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório não é condição para que seja concedido o 

valor indenizatório, ainda que o beneficiário (vítima do acidente) 

inadimplente seja proprietário de veículo automotor. 2) A Súmula 257, do 

STJ, pacificou o entendimento que a Seguradora não pode se eximir de 

pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio do 

seguro. 3) Não é necessário manifestação acerca de artigos da 

Constituição e de lei citados, se tais dispositivos não foram atacados no 

bojo do recurso. Ofensa ao princípio da dialeticidade. 4) Recurso a que se 

nega provimento. (TJ-MS - APL: 08142942620148120001 MS 

0814294-26.2014.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de 

Julgamento: 19/07/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2016) 

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”. Tem-se, portanto, que, além do fato de o boletim de ocorrência 

não ser o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, não se pressupõe que a prova seja indispensável para a 

propositura da ação, mas, sim, para o pagamento administrativo da 

indenização. Em juízo, eventual ausência de tal prova não implica 

automaticamente a improcedência do pedido indenizatório, pois o fato 

poderá ser demonstrado por outros meios de provas, importante elucidar, 

também, que nos autos há prova pericial, o que corrobora com os fatos 

aludidos pelo Autor. Nesse sentido: “O Boletim de Ocorrência na Ação de 

Cobrança de seguro obrigatório DPVAT não é indispensável se por outros 

elementos constantes nos autos for possível constatar a ocorrência do 

acidente que supostamente provocou a invalidez permanente da vítima.” 

(Apelação Cível nº 81546.2010 – Relatora: Desª. Clarice Claudino da Silva 

– 1º.12.2010) “O direito à indenização independe da realização do boletim 

de ocorrência, bastando apenas que se prove o acidente e os danos dele 

decorrentes.” (Apelação Cível nº 90481.2010 – Relator: Des. Orlando de 

Almeida Perri – 11.01.2011) A perícia médica judicial realizada concluiu 

que CLAUDEMIR FERNANDES apresenta invalidez permanente parcial do 

tornozelo direito de média repercussão avaliada em 50%, e 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 50% de invalidez permanente parcial incompleta tornozelo direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%, e 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: a) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 
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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 ), 

referente tornozelo direito. b) 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), referente a mão 

direita. 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$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta 

reais). O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 26 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028703-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 

EDUARDO DA SILVA ALVES Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. EDUARDO DA SILVA ALVES, 

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 21/10/2015, 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 e divergência de assinaturas nos 

documentos apresentados, ensejando a regularização da representação 

processual. No mérito 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 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 21/10/2015. 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 divergência 

das assinaturas, opostas no documento de ID. ( 11037145) PAG. (3, 4,5), 

o alegado não prospera, pois além de não ter o requerido, fundamentado a 

sua alegação, pode-se justificar as divergências das assinaturas, em 

razão do decurso de tempo. 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 21/10/2015. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que WATERSON LAZARO 

CARVALHO apresenta invalidez permanente parcial da Mão esquerda de 

leve intensidade avaliada em 25%; do joelho esquerdo de media 

intensidade avaliada em 50%; da estrutura crânio facial 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 
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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 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%, e 50% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25, e 10% de invalides permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado , ou seja 10% de 100%. Desse modo: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), referente a mão esquerda. b) 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$3.375,00 ( três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos ), referente joelho esquerdo. c) 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 10% desse valor, ou seja, R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), referente a estrutura crânio 

fácil. 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$ 5.400,00 (cinco mil e 

quatrocentos) , 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, 26 de abril de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021386-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

REGINALDO RODRIGUES DE SOUSA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. REGINALDO RODRIGUES DE 

SOUSA, 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 01/02/2011, 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 alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, extinção do feito por ser a petição 

inicial inepta, ocorrência de litispendência e a falta de interesse processual 

pela ausência de requerimento administrativo. No mérito alega a ausência 

de nexo causal, em razão da inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente causado por veículo automotor, ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre os valores da 

indenização em observância à Lei 11.945/2009, 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 01/02/2011. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, 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). A parte ré alega a inépcia da petição 

inicial, sob o argumento de que a parte autora discorre de forma confusa e 

imprecisa os fatos, narrando dois acidentes, contudo tal alegação não 

procede, vez que a narrativa correta consta na petição inicial sob a cor 

vermelha, caracterizando mero erro material sanável, motivo pelo qual 

rejeito a preliminar. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 
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DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CESSÃO DE DIREITOS – 

TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – 

PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO 

INTEGRAL DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA – INOCORRÊNCIA – DANO 

MORAL – CARACTERIZAÇÃO – MAJORAÇÃO – DESNECESSIDADE – 

DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não há que se falar em 

ausência de impugnação específica se é possível abstrair das razões do 

apelo interposto pelo réu os fatos e fundamentos pelos quais se busca a 

reforma da r. sentença. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional se 

as questões submetidas à apreciação judicial foram suficiente e 

adequadamente delineadas pelo MM. Juiz sentenciante, que resolveu a lide 

de maneira clara e objetiva, enfrentando os pontos essenciais da matéria 

objeto da demanda e emitiu juízo de valor sobre os pontos relevantes para 

o julgamento. 3. Mero erro material não justifica a extinção do feito, por 

inépcia da inicial, pois não macula a pretensão deduzida. 4. A obrigação 

de promover a transferência do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, 

é dever lateral ou anexo à obrigação principal, exigível do adquirente. 5. 

Para a fixação do valor da indenização por danos morais devem ser 

levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a 

capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia 

moderada. No caso, o valor da indenização por danos morais deve ser 

mantido em R$6.000,00. 6. O ressarcimento por danos de natureza 

material demanda a comprovação do efetivo prejuízo suportado. 7. 

Rejeitaram-se as preliminares, negou-se provimento aos apelos. (TJ-DF - 

APC: 20130710041329, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 

01/07/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

27/07/2015 . Pág.: 269)(Grifo nosso) Quanto à alegação de litispendência, 

verifica-se que a ação ajuizada pelo autor no ano de 2012 foi julgada 

extinta sem resolução do mérito, conforme sentença acostada aos autos 

de nº 10260-16.2012.811.0041, após foram remetidos os autos a segunda 

instância, entretanto o Apelante desistiu do Recurso, bem como do prazo 

recursal, motivo pelo qual retornaram ao juízo de 1º grau e houve transito 

em julgado. Sendo assim, tendo o processo anterior sido julgado extinto e 

o presente processo protocolado após a extinção do anterior, não há que 

se falar em litispendência. Em razão disso, rejeito a preliminar arguida. 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência 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 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) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 01/02/2011. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

REGINALDO RODRIGUES DE SOUSA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito de media intensidade 

avaliada em 50%; do membro inferior direito de intensa intensidade 

avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 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%, e 75% de invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito, devendo ser calculada sobre 

o percentual para o membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatro centos 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). b) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

9.450,00 (nove mil quatro centos e cinquenta reais), contudo o autor faz 

jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil 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 – 
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DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos 

e doze 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 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 26 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019919-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FLOR SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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: ROSELI 

FLOR SILVA Parte Ré: RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ROSELI FLOR SILVA DOS SANTOS, qualificada 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

12/05/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento da diferença do 

seguro obrigatório no valor de R$ 13.162,50, acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, vez que 

recebeu apenas R$ 337,50, 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 

alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, a falta do interesse de processual, pelo pagamento 

administrativo do seguro no valor de R$ 1.350,00. 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, valor pago em sede administrativa, 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 da diferença do 

seguro obrigatório – DPVAT, em razão de acidente de trânsito em que 

afirma ter sido vítima em 12/05/2016. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois a mesma já faz parte do polo ativo 

desta demanda, 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 falta de interesse de agir, em razão do pagamento 

administrativo, esta alegação não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que o recebimento em questão não gera quitação do valor 

do seguro, eventualmente pago a menor, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. Nesse sentido: “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 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 a 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliados ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 12/05/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ROSELI FLOR SILVA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do torax 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 
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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 Torax, 

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). Todavia, a parte autora alega ter 

recebido o pagamento administrativo no valor de R$ 337,50 (trezentos e 

trinta e sete reais), como consta no ID. ( 3688254 - Pág. 1), logo a parte 

faz jus ao valor indenizatório de R$ 3.037,50 (três mil e 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 e trinta 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, 

26 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000401-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSOLINO DE ALMEIDA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ROSOLINO DE ALMEIDA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Considerando a mensagem 

de erro que apareceu no ato da assinatura digital, e que o julgado não 

consta na guia de documentos, promovo novamente o lançamento da 

sentença neste processo. Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ROSOLINO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., 

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 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 de processual 

pela ausência de requerimento administrativo. 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, inaplicabilidade da inversão com base no CDC, 

discorre sobre os valores da indenização, constitucionalidade da Medida 

Provisória nº. 451/2008 e da decorrente Lei 11.945/2009, 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 

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 a mesma já faz parte do polo ativo desta demanda, 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 falta de 

interesse de agir, em razão da ausência 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 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 
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perícia médica judicial realizada concluiu que ROSOLINO DE ALMEIDA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

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 membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatro centos 

e cinquenta reais ), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 4.725,00 ( quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 ( quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a 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, 25 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029661-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO MACHADO LUCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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: 

GETULIO MACHADO LUCIO Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Considerando a mensagem de 

erro que apareceu no ato da assinatura digital, e que o julgado do evento 

de n. 15597774 não consta na guia de documentos, promovo novamente o 

lançamento da sentença neste processo. Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. GETULIO MACHADO LUCIO, 

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 07/12/2016, 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 de agir 

pela ausência de requerimento administrativo. 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, 

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 
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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 07/12/2016. 

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 a alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência 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 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 07/12/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que GETULIO MACHADO LUCIO apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior 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 

membro inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para 

o membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil 

quatro centos e cinquenta reais ), contudo o autor faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 4.725,00 ( quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 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$ 4.725,00 ( quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a 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, 25 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004558-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MANOEL MESSIAS DA SILVA DOURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

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: MANOEL 

MESSIAS DA SILVA DOURADO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MANOEL MESSIAS DA SILVA 

DOURADO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 09/10/2016 que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil quatrocentos 

e quarenta 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, ausência de comprovação de 

entrega da documentação como pedido administrativo, falta do interesse 

de agir pela ausência do pedido administrativo prévio, ausência do laudo 

do IML descumprindo o art. 5º, § 5º da Lei 6194/74. No mérito, 

constitucionalidade das leis Nº 11.482/07 E Nº 11.945/09, a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre do quantum 

indenizatório e eventual condenação, adequação social do seguro dpvat, 

existência de regra específica sobre a matéria, 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$ 37.440,00 (trinta e sete mil 

quatrocentos e quarenta reais), em razão de acidente de trânsito em que 

afirma ter sido vítima em 09/10/2016. 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 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) 

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 aos documentos 

hospitalares comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

09/10/2016. 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”. Tem-se, portanto, que, além do fato de o 

boletim de ocorrência não ser o único documento hábil a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, não se pressupõe que a prova seja 

indispensável para a propositura da ação, mas, sim, para o pagamento 

administrativo da indenização. Em juízo, eventual ausência de tal prova 

não implica automaticamente a improcedência do pedido indenizatório, pois 

o fato poderá ser demonstrado por outros meios de provas, importante 

elucidar, também, que nos autos há prova pericial, o que corrobora com os 

fatos aludidos pelo Autor. Nesse sentido: “O Boletim de Ocorrência na 

Ação de Cobrança de seguro obrigatório DPVAT não é indispensável se 

por outros elementos constantes nos autos for possível constatar a 

ocorrência do acidente que supostamente provocou a invalidez 

permanente da vítima.” (Apelação Cível nº 81546.2010 – Relatora: Desª. 

Clarice Claudino da Silva – 1º.12.2010) “O direito à indenização independe 

da realização do boletim de ocorrência, bastando apenas que se prove o 

acidente e os danos dele decorrentes.” (Apelação Cível nº 90481.2010 – 

Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 11.01.2011) A perícia médica 

judicial realizada concluiu que MANOEL MESSIAS DA SILVA DOURADO 

apresenta invalidez permanente parcial do pé direito de média 

repercussão avaliada em 50%, permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 
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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 pé 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$6.750,00 ( seis mil setecentos e cinquenta 

reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais ), referente pé direito. Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais ). O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de abril de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014911-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE CRISTINA SANTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALCIONE 

CRISTINA SANTA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Considerando a mensagem de erro que 

apareceu no ato da assinatura digital, e que o julgado do evento de n. 

15597793 não consta na guia de documentos, promovo novamente o 

lançamento da sentença neste processo. Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ALCIONE CRISTINA SANTA, 

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 18/02/2017, 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 de 

processual pela ausência de requerimento administrativo. 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 18/02/2017. 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 falta de 

interesse de processual, em razão da ausência 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 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 
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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 18/02/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ALCIONE CRISTINA SANTA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do cotovelo esquerdo 

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 incompleta do cotovelo 

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 

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, 26 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030963-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARBOSA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Liquidação de Sentença proposta por JOÃO BARBOSA 

NETO, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A. Foi determinada a 

intimação do autor para comprovar a existência relação com réu, 

consequentemente que efetuou algum investimento/pagamento para ter 

direito à reparação pleiteada, bem como para apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça (Id. 12419873). 

Ocorre que ela deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 

12914866). É o relatório. Decido. O autor foi intimado para promover atos e 

diligências que lhe competia, qual seja emendar a inicial, assim, o 

indeferimento da exordial é de rigor, diante da ausência de interesse da 

parte, da prova de vínculo com a ré, bem como pelo descumprimento da 

ordem judicial. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil estabelece: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No 

presente caso, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não 

adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada, sendo 

que o indeferimento da petição inicial se impõe. Ademais, não é necessário 

intimar pessoalmente a parte para emendar a petição inicial, sendo 

suficiente a intimação por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, 

não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da determinação 

judicial, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Novo 

Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, 

do mesmo diploma legal. Deixo de condenar em honorários, ante a 

ausência de citação da parte requerida. Sem custas. Publique-se. 

Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, conforme 

determina o § 3º do art. 331 do NCPC, após, arquive-se, mediante as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1024987-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO CARMINDO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA OAB - MT0009153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAGNO GOMES DE LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT0009929S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ciente da decisão de ID nº 11321639. Cumpra-se conforme 

determinado no Id nº 11321639. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973223 Nr: 10819-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL PEDRO FADEL GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BM HS SHOPPING CELULARES ELETRÔNICOS 

ONLINE, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, 

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEVAN CLEMENTE DE 

ALMEIDA - OAB:16628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:241.287, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, ILAN GOLDBERG - OAB:SP/ 241.292

 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.185/186 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1016897 Nr: 30513-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR BORTOTI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TABELIÃ DO SÉTIMO SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de uma Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais proposta por Augusto Cesar Bortoti de Andrade em 

face de Nizete Asvolinsque- Tabeliã e Oficial do Cartório do Sétimo 

Serviço Notarial e Registral de Imoveis de Cuiabá – Cartório do Sétimo 

Ofício.

O pedido formulado pelo autor foge das atribuições deste juízo, já que a 

Vara de Feitos Gerais Cíveis.

No mesmo sentido a CNGC/MT – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso prescreve:

 “1.10.17.1”- Competirá ao Juiz Diretor do Foro decidir as dúvidas 

suscitadas e as demais matérias referentes aos serviços dos registros 

públicos, nos termos do art. 52, inciso XXXIV, c/c art. 51, VII, do COJE/MT.”

Nesse sentido, ainda, o artigo 18 da Lei nº 6.940/97 assim dispôs:

Art. 18 A competência para fiscalização administrativa dos serviços 

notariais e de registro é do Juízo da Direção do Foro da Comarca, sem 

prejuízo das atribuições do Corregedor-Geral da Justiça, nos termos do 

Artigo 38 da Lei 8.935/94.

 Isto posto, , DECLARO-ME INCOMPETENTE para processar e julgar o 

presente feito, haja vista tratar-se matéria administrativa para fiscalização 

de atos notoriais, razão pela qual DETERMINO o encaminhamento dos 

presentes autos ao Cartório Distribuidor, para a redistribuição à Diretoria 

do Foro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1154806 Nr: 33847-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TABELIÃ DO SÉTIMO SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE IMÓVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR BORTOTI DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 Vistos, etc.

Nizete Asvolinsque apresentou impugnação à gratuidade de justiça 

concedida a Augusto César Bortoti de Andrade nos autos da ação 

ordinária nº. 30513-20.2015.811.0041 (cód. 30513-20.2015.811.0041), 

alegando que a parte impugnada não faz jus ao benefício da assistência 

judiciária gratuita, pleiteando por sua revogação.

Intimada, a parte impugnada apresentou manifestação à fls. 10/14, 

pleiteando pela manutenção do benefício da assistência judiciária.

A requerida manifestou-se às fls. 20.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

A despeito da intempestividade da manifestação de fls. 10/14, a Lei nº 

1.060/50 considera necessitado, para fins legais, aquele cuja situação 

econômica não lhe permite pagar as custas do processo, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família.

Para a revogação dos benefícios da assistência judiciária a parte contrária 

deve provar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos 

essenciais à sua concessão, qual seja; que o beneficiário não mais 

ostenta a qualidade de necessitado.

Evidente, portanto, que o impugnante não se desincumbiu de seu ônus 

probatório – art. 373, inc. I, do CPC, não sendo suficientes meras 

alegações para embasar a tese jurídica sustentada.

A alegação de ter adquirido um imóvel residencial em um valor de R$ 

173.000,00, que seria um valor de baixo padrão, e ser médico veterinário, 

não demonstram condições em arcar com as custas processuais em 

detrimento de seu sustento.

Não produziu, portanto o impugnante, qualquer prova a respaldar sua 

pretensão, baseando-se em meras suposições.

Isto posto JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revogação da concessão 

dos benefícios de assistência judiciária concedida a Augusto César Bortoti 

de Andrade nos autos da ação ordinária nº. 30513-20.2015.811.0041 

(cód. 30513-20.2015.811.0041), em trâmite perante esta 11a Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT.

 Certifique–se o desfecho nos autos principais.

 Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969163 Nr: 8943-75.2015.811.0041

 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: CAPITAL MODAS COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELY BERGUER DAVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:MT 11.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O artigo 487, § 3º do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição 
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e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se.

Isto posto, intime-se a parte requerente para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca da alegação de prescrição suscitada pelo 

requerido em sede de embargos.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961741 Nr: 5558-22.2015.811.0041

 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: GILZA GOMES ROBERTO HENNIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMAX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11087/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Rescisão 

Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e reparação de danos morais 

ajuizada por Gilza Gomes Roberto Henning em face de Automax 

Distribuidora de Automóveis Ltda. ME para:a)declarar rescindido o 

contrato de compra e venda firmado entre as partes, objeto de discussão 

nos presentes autos, declarando nulo o negocio jurídico firmado ante a 

existência de vícios ocultos;b)condenar a requerida a restituição do valor 

de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a titulo de danos materiais, 

devendo incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação;c)condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a titulo de danos morais, devendo incidir correção monetária pelo 

INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

contar do evento danoso, a saber, a data da compra do veiculo (Sumula 

54 do STJ);d)determinar a autora a devolução do veiculo à parte requerida 

após a restituição do valor do dano materiale)Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% 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 Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999570 Nr: 23261-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, ANNE CAROLINE SCHOMMER - 

OAB:21588/O, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - OAB:19194 OAB 

MT, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte autora para no 

prazo de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que 

entender de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001473 Nr: 24053-17.2015.811.0041

 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: LIDIANE VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECELAGEM AVENIDA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO DE 

CARVALHO RICHTER - OAB:4676/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, 26 de abril de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003371 Nr: 24880-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÍMPIO BELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - 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, 26 de abril de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995334 Nr: 21177-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAP, GAP, WALDELUCY MARIA DE FIGUEIREDO ARCE 

PERECIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAP TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE BRAGA MONTEIRO 

- OAB:22.959

 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, 26 de abril de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1077181 Nr: 58672-70.2015.811.0041

 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: MARIA APARECIDA DE LIMA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965306 Nr: 7095-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IREVALDO GUTIERRES GIMENEZ, IUNI EDUCACIONAL 

LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S/A, IREVALDO 

GUTIERRES GIMENEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5.759, HUGO TUBONE YAMASHITA - OAB:OAB/SP 

300.097, IREVALDO GUTIERRES GIMENEZ - OAB:75142/SP, LUIS 

FERNANDO GUERRERO - OAB:237358/SP, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT 4284/O, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5.759, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT, 

LUIS FERNANDO GUERRERO - OAB:237358/SP, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT 4284/O, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4617/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerido/apelado 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso adesivo 

interposto pelo autor/apelante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969390 Nr: 9103-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA CAMINHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA REAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT, THIAGO DAYAN L. BARROS - 

OAB:OAB/MT-11.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957620 Nr: 3856-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LAUDELINO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:OAB/MT 13.754-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1062544 Nr: 52142-50.2015.811.0041

 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: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINEAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT

 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, em 

cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do Ar negativo.

Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963398 Nr: 6207-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALYSTHEN CLAYDERMAN VALADARES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032453-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA MARIA COSTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

CAETANO PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032453-32.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 15.844,72; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[MÚTUO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

Parte Ré: EXECUTADO: CAETANO PEREIRA DA COSTA, CECILIA MARIA 

COSTA DOS SANTOS Vistos.ANNE APESAR DE FALAR EM EXECUÇÃO O 

PLEITO INICIAL É MONITÓRIA. 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. 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. 
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0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Citem-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de abril de 2018. Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038598-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA SELVAGGIA LANZANI TRAGNI (EXECUTADO)

GD MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1038598-07.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 18.134,45; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Parte Ré: EXECUTADO: GD MATO 

GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, SILVIA 

SELVAGGIA LANZANI TRAGNI Vistos. Em primeiro lugar, proceda-se a 

alteração do valor da causa constante nestes autos PJE, uma vez que 

consta nos dados do processo o montante de R$ 18.134,45, entretanto é 

possível vislumbrar na petição inicial de ID: 11245595, bem como na 

planilha de débitos de ID: 11245603 que o valor correto da ação é R$ 

183.134,45. 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 os executados, 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-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. 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. Cite-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de abril de 2018. Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016278-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE MARA SOCORRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016278-60.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 15.148,53; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA] 

Parte Autora: REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A Parte Ré: 

REQUERIDO: GLEICE MARA SOCORRO DE OLIVEIRA Vistos etc... 

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco 

RCI Brasil S/A em face de Gleice Mara Socorro de Oliveira. Da melhor 

análise dos autos, verifica-se que a requerida reside na Comarca de 

Rondonópolis, conforme se verifica da notificação extrajudicial de Id. 

7336518. Desta feita, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e 

remessa dos autos, com as nossas homenagens, a uma das varas cíveis 

da Comarca de Rondonópolis/MT, procedendo-se as anotações e baixas 

necessárias neste Juízo. Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038630-12.2017.8.11.0041

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:

CONSTRUTORA SMART LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1038630-12.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 93.086,07; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

Parte Ré: REQUERIDO: CONSTRUTORA SMART LTDA - ME Vistos... Da 

análise dos autos, verifico que a notificação extrajudicial do devedor (ID 

11248511) restou prejudicada, visto que foi enviada para endereço 

diferente do informado no contrato e que retornou com a observação 

“DESCONHECIDO”, restando assim irregular o instrumento de protesto (ID 

11248510) publicado pelo 4º Serviço Notarial de Cuiabá. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO 

NO CONTRATO – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES - 

DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação 

fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial, por meio de cartório de 

títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a 

notificação pessoal.” (AgR 134050/2016, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 

07/10/2016) Dessa forma, faculto ao autor o prazo de 15 dias, para 

querendo, emendar a petição inicial trazendo aos autos a comprovação da 

notificação do devedor no endereço correto, sob pena de extinção do 

feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 20 de abril de 2018. Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000528-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EFICAZ ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS RAMOS PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000528-81.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 358.718,75; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Parte Ré: EXECUTADO: EFICAZ 

ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, ANTONIO CARLOS RAMOS 

PINTO Vistos... Compulsando os autos, verifico que o instrumento de 

procuração (ID 11346223) e o de substabelecimento (ID 11346258) 

encontram-se vencidos, portanto intimo a parte autora para, no prazo de 

15 dias, regularizar sua representação processual. Intimo também para, no 

mesmo prazo, 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 à 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, 26 de abril de 2018. Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000798-08.2018.8.11.0041

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:

DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS (EXECUTADO)

BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

WANDER DUARTE E SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000798-08.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 259.656,18; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: BRASIL 

COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI - EPP, WANDER DUARTE 

E SOUZA, DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS 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 do bem indicado na inicial 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, 26 de abril de 2018. Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001232-94.2018.8.11.0041

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:

RICARDO MARIANO MOLIN (EXECUTADO)

INCOMAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001232-94.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 592.744,89; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: INCOMAL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, RICARDO MARIANO 

MOLIN 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 à penhora dos bens indicados na inicial 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, 26 de abril de 2018. Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001294-37.2018.8.11.0041

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:

CLEBER BERGOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001294-37.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 50.803,90; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: CLEBER 

BERGOLI 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 
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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, 26 de abril de 2018. Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001692-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMA CORREA LEITE (EXECUTADO)

D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001692-81.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 38.672,62; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: EXECUTADO: D.C. LEITE 

AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - EPP, DILMA CORREA 

LEITE, ANTONIO CARLOS ARAUJO Vistos... Compulsado os autos, 

verifico que o autor não recolheu/apresentou a guia de taxas e custas 

judiciais, portanto, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias, efetuar o 

recolhimento da referida guia, e/ou se for o caso comprovar o seu 

recolhimento, sob pena de extinção. APÓS O CUMPRIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO RETRO, proceda-se 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, 26 de abril de 2018. Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028414-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CERBARO OAB - RS38459 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1028414-89.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 

ME Vistos etc. Tratam os autos de requerimento avulso de Busca e 

Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n° 911/1969, com as 

alterações processadas pela Lei n° 13.043/2014, na forma do provimento 

nº 31/2015 do CGJ, visando à apreensão do bem Uma carroceria tipo: 

SEMI-REBOQUE, Marca: A GUERRA S/A IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, 

Modelo: AG GR, ANO/MODELO: 2007/2008, Placa: MEZ-3218. Por meio da 

petição Id. Id 9849603, a parte ré compareceu espontaneamente a estes 

autos arguindo que o magistrado originário já consolidou entendimento no 

sentido de que a Lei 13.043/14 é inconstitucional não permitindo o uso da 

petição de busca e apreensão para constrição de bens objetos das ações 

de busca e apreensão. Verifica-se, no entanto, que em consulta à ação 

originária que esta tramita normalmente, não havendo naquele caderno 

processual a declaração em comento. Demais disso, considerando que 

este juízo possui posicionamento diverso, ante os reiterados 

reconhecimentos de constitucionalidade da legislação relativa à alienação 

fiduciária (DL 911/69 e alterações trazidas pela Lei 13.043/2014), não há o 

que se discutir a respeito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESTRIÇÃO JUDICIAL 

- IMPEDIMENTO DE CIRCULAÇÃO - SISTEMA RENAJUD - 

INCONSTITUCIONALIDADE DECRETO-LEI 911/69 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

INOCORRÊNCIA. 1. Conforme o disposto nos parágrafos 9o e 10º do art. 

3º do Decreto lei 911/69, incluídos pela lei nº 13.043 de 2014, o Juiz, ao 

decretar a busca e apreensão de veículo, inserirá diretamente a restrição 

judicial na base de dados do RENAVAM. 2. A constitucionalidade do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69 já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e 

pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Para que se configure litigância de 

má-fé é necessário que se demonstre conduta intencionalmente maliciosa 

da parte ou manejo de lide de modo temerário, bem como a existência de 

dano processual à parte adversa.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.16.042322-4/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2016, publicação da súmula em 

16/09/2016) Assim, passo a análise do pedido. Ante a juntada dos 

documentos necessários, nos termos do art. 3º, § 12, Decreto-Lei n° 

911/1969, DEFIRO o pleito de busca e apreensão do bem. Desta feita, 

expeça-se mandado ao endereço: Rua Dezoito, n° 45, Bairro: Pedra 90, 

nesta cidade. Para tanto, 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, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o 

autor, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com 

a mesma admoestação. No mais, faço constar a impossibilidade de 

cadastramento do advogado da parte ré, ante a ausência do seu CPF. 

Desta feita, intime-se o referido causídico, via telefone, para que este 

proceda ao seu cadastramento na presente ação, no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035091-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO WESLLEY FERNANDES SILVA PRIMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035091-38.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 25.229,49; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Parte Autora: REQUERENTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO 

MERCANTIL Parte Ré: REQUERIDO: FERNANDO WESLLEY FERNANDES 

SILVA PRIMO Vistos etc... Por verificar que esse processo foi 

equivocadamente devolvido ao Gabinete pelo sistema após a assinatura 

da sentença pelo magistrado, procedo o encaminhamento à Secretaria do 

Juízo. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 832702 Nr: 38279-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE VIEGAS FERREIRA MENDES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR SOUZA PEREIRA - 

OAB:21.582-O

 (...) Em primeiro lugar, não obstante o equivoco quanto à nomenclatura do 

requerimento de fls. 96/103 (exceção de pré-executividade) é evidente 

que o pedido do executado embasa-se exclusivamente no desbloqueio 

das verbas salarias, razão pela qual não há que se falar em inadequação 

da via eleita, haja vista que se trata obviamente de erro grosseiro. (...) 

Noutro sentido, insta consignar que a jurisprudência entende que somente 

é possível a penhora de parte de remunerações do devedor (salarial), 

quando esta for de alto valor (acima de cinquenta salários mínimos – 

R$47.700,00) e, desde que preservada a metade dos ganhos líquidos para 

sua sobrevivência digna do executado, o que evidentemente não é o caso 

dos autos. Posto isso, tendo em vista que foram comprovadas pelos 

executados a origem alimentar do saldo bloqueado em suas contas-salário 

(inferiores a 50 salários mínimos) sobejou evidente a impenhorabilidade 

dos referidos saldos objeto de constrição judicial consoante art. 833, 

inciso IV, do CPC/2015, razão pela qual procedo à desconstituição da 

penhora/arresto incontinenti (extrato em anexo). Quanto ao valor 

remanescente de R$372,76, este se enquadra nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, assim, faz necessário o seu desbloqueio. (...) 

Assim, a fim de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de 

serem penhorados, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto 

aos sítios da ANOREG (único bem) e RENAJUD (extratos em anexo). No 

mais, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender 

de direito, no mesmo prazo, sob pena de SUSPENSÃO. Sem prejuízo, 

intimo o executado Alexandre, por meio de seu patrono (via DJE) para que 

esclareça do que se tratam os documentos juntados às fls. 106 e 108, no 

prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1243170 Nr: 19090-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. M. CEVADA - ME, JOSE AGRESTES 

MALACRIDA CEVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, RENATO F. D. NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 18/19, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de devolução desta Deprecata ao Juízo 

deprecante, conforme previsto pelo art. 393 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 330685 Nr: 2322-09.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MONTEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Intimação da parte execultado (Dibens Leasing s/a), para que no prazo de 

15(quinze)dias, efetuar ao pagamento do valor descrito às fls. 75( que 

deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de 

aplicação de multa .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 823568 Nr: 29661-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA ELZI SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON VILAS BOAS DE 

ABREU - OAB:9438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A

 Nos termos da decisão de fls. 293, procedo a intimação DAS PARTES 

PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca 

dos cálculos colcaionados às fls. 295/301.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 700582 Nr: 35205-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER GOMES MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 79.

Sendo assim, nos termos da n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não 

recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e retirar o edital de citação expedido às fls. 79, sob pena de extinção 

nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015.

CARTA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1046548 Nr: 44642-30.2015.811.0041

 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): BENILDO RIBEIRO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:
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Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1131973 Nr: 23854-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D G DA SILVA VIEIRA ME, DOMINGAS GOMES 

DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora comprovar o 

pagamento de custas e taxas judiciárias referentes à distribuição a Carta 

Precatória de fls. (?). Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB 

que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado o 

abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, comprovando o pagamento das custas e taxas judiciárias referentes 

à distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, 

eventuais valores cobrados quando a Comarca Deprecada não possuir 

Cartório Distribuidor Oficial, bem como, valores referentes ao cumprimento 

de mandado pelo oficial de justiça na Comarca Deprecada, atos estes a 

serem diligenciados pelo autor na Comarca Deprecada, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015. Informo que tais 

providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca Deprecada via 

Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) que 

determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 827780 Nr: 33645-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER HENRIQUE RIBEIRO MERLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 60.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

60, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1122463 Nr: 19841-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 79.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

79, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 711433 Nr: 4486-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES 

BALANCEADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora comprovar o 

pagamento de custas e taxas judiciárias referentes à distribuição a Carta 

Precatória de fls. (?). Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB 

que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado o 

abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, comprovando o pagamento das custas e taxas judiciárias referentes 

à distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, 

eventuais valores cobrados quando a Comarca Deprecada não possuir 
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Cartório Distribuidor Oficial, bem como, valores referentes ao cumprimento 

de mandado pelo oficial de justiça na Comarca Deprecada, atos estes a 

serem diligenciados pelo autor na Comarca Deprecada, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015. Informo que tais 

providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca Deprecada via 

Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) que 

determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 729806 Nr: 25828-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA SERRA COMERCIO E 

REPRESENTAÇOES LTDA, DARCI WYCHOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ PADOVANI 

JUNIOR - OAB:11576, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15.961/MT

 Procedo a intimação das PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 

(QUINZE) DIAS:

O Autor manifestar-se acerca da Exceção de Pré-Executividade de fls. 

82/86;

A requerida tomar ciência acerca da Penhora e Avaliação do imóvel de 

matrícula 34.513, levada a cabo às fls. 73/76, bem como, a advogada 

Danielle Silva Morandi, OAB/MT 15.961, apresentar procuração, tendo em 

vista a ausência de documento que lhe dê poderes em nome dos 

Executados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 803543 Nr: 9999-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARIA ABURAD CURY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011-MT

 Intimação da parte Executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da penhora levada a cabo nestes autos, conforme 

certidões de fls. 86 e 89 e documentos de fls. 94/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 803543 Nr: 9999-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARIA ABURAD CURY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011-MT

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar a 

exata localização do imóvel de matrícula 11.605, para que seja possível a 

realização da avaliação do referido imóvel, tendo em vista que às fls. 88 o 

Oficial de Justiça informa que não efetuou a avaliação do bem pois não 

conseguiu localizá-lo na Av. Afonso Pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 321328 Nr: 23056-15.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PEREIRA SANTANA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, para 

manifestar-se do petitório de fls.125/127, e trazer a devida planilha do 

débito em aberto, bem como, indicando bens passível de penhora, tendo 

em vista que estamos diante de réu revel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1046839 Nr: 44802-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 85.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

85, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1078007 Nr: 205-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO LEONEL DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035771-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI (EMBARGANTE)

JOSE ROBERTO RIBEIRO (EMBARGANTE)

IVI VITORIANO RIBEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de Embargos à Execução formulados por 

HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LIMITADA, JOSÉ 

ROBERTO RIBEIRO e IVI VITORIANO RIBEIRO em desfavor de 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, todos 

qualificados nos autos. Os Embargantes aduziram, em síntese, que 

tomaram empréstimo junto à embargada no valor de R$ 300.000,00 em 

09/05/2013 e que, no contrato entabulado com a Cooperativa, foi dado 

como garantia por meio de hipoteca, os lotes 15, 16, 17, 18, 19 da quadra 

08, do Loteamento Cidade Verde, área total de 1.835.5 m2, registrado no 

cartório do 7º Ofício de Cuiabá sobre a matricula 29.119. Alegaram que a 

dívida seria paga em 48 parcelas de R$9.895,28, totalizando o montante de 

R$474.973,44 e em virtude da grave crise financeira que assolava o país, 

os embargantes não suportaram o alto valor das parcelas e o curto prazo 

para pagamento. Declararam, ainda, que buscaram junto à Cooperativa 

alternativas para dirimir a dívida e facilitar o pagamento, contudo, as 

tratativas foram inexitosas. O último pagamento foi realizado em fevereiro 

de 2016, e resultou no valor total pago em R$ 245.585,02. Por fim, 

requereu o efeito suspensivo da execução, a intimação da embargada 

para impugnar os presentes embargos, a declaração do excesso de 

execução, da incidência do CDC, da ilegalidade e abusividade das taxas 

de juros, cobrança em dobro quanto ao cobrado e, por fim, a aplicação 

dos efeitos da litigância de má-fé. Os autos vieram-me conclusos. Pois 

bem. Dispõe o § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º O 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes". Daí erige-se dois requisitos à concessão 

do efeito suspensivo ope judicis: (a) o preenchimento dos requisitos da 

tutela provisória; e (b) a garantia do juízo, por meio de penhora, caução ou 

depósito suficiente, o que evidentemente é o caso do autos, haja vista a 

hipoteca dos lotes 15, 16, 17, 18, 19 da quadra 08, do Loteamento Cidade 

Verde, área total de 1.835.5 m2, registrado no cartório do 7º Ofício de 

Cuiabá sobre a matricula 29.119, existente nos autos da execução. 

Ademais, tendo em vista o caráter acautelatório da medida, cujos 

requisitos são praticamente os mesmos exigidos para a concessão das 

tutelas de urgência, observo que o juízo se encontra seguro. Assim, uma 

vez preenchidos os requisitos legais, recebo estes Embargos à Execução 

com o EFEITO SUSPENSIVO. Intimo a Cooperativa embargada (André de 

Assis Rosa), por meio de publicação no DJE para impugnação no prazo de 

em 15 dias. Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos 

documentos, intime-se a embargante para manifestação no mesmo prazo. 

Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 

2018. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038545-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA BOMFIM DE PINHO AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038545-26.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 20.878,18; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS] Parte Autora: EXEQUENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Parte Ré: EXECUTADO: RENATA BOMFIM DE PINHO 

AMORIM Vistos etc... Da análise dos autos, verifica-se que a Editora e 

Distribuidora Educacional S/A ajuizou ação contra Renata Bonfim de Pinho 

Amorim pleiteando por sua citação para pagamento da dívida oriunda do 

contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. 

Desta feita, verifica-se que a matéria em discussão nestes autos não se 

refere a operações financeiras realizadas diretamente com uma Instituição 

Financeira, portanto, excluída da competência das Varas Especializadas 

em Direito Bancário nos termos do inciso I, do artigo 1º do Provimento n. 

04/2008/CM. Posto isso, declino a minha competência para processar e 

julgar esse feito e determino sua remessa ao Cartório Distribuidor, para 

que proceda a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis desta 

capital, com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Paulo de Toledo 

Ribeiro Júnior Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038500-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA GORGETE SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038500-22.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 111.171,57; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Parte Autora: EXEQUENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Parte Ré: EXECUTADO: NATALIA GORGETE SANTOS 

Vistos etc... Da análise dos autos, verifica-se que a Editora e Distribuidora 

Educacional S/A ajuizou ação contra Natália Gorgete Santos pleiteando 

por sua citação para pagamento da dívida oriunda do contrato de 

prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Desta feita, 

verifica-se que a matéria em discussão nestes autos não se refere a 

operações financeiras realizadas diretamente com uma Instituição 

Financeira, portanto, excluída da competência das Varas Especializadas 

em Direito Bancário nos termos do inciso I, do artigo 1º do Provimento n. 

04/2008/CM. Posto isso, declino a minha competência para processar e 

julgar esse feito e determino sua remessa ao Cartório Distribuidor, para 

que proceda a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis desta 

capital, com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Paulo de Toledo 

Ribeiro Júnior Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013022-12.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1013022-12.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GERALDO 

SAVIO SEMPIO BORGES Vistos etc.. Recebo a emenda à inicial contida 

nos ID’s: 7967905. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o autor desistir 

da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, ante o pleito contido no ID. 

7967905, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT para que 

proceda a baixa da restrição averbada no prontuário do veículo em face 

da inexistência de determinação judicial nesse sentido, bem como ao SPC 

e SERASA posto que tal ato deve ser realizado pelo próprio autor. No 

mais, constato que não foi recolhida as custas processuais, motivo pelo 

qual, intimo o requerente para solvê-las em 15 dias. DESCUMPRIDO, 

proceda o Sr. Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao 

Estado o recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1030869-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A DE CARLO DAMACENO - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, 

etc. Tratam-se os autos de Embargos à Execução ajuizada por A.de Carlo 

Damaceno - ME e outro em face de Banco Santander (Brasil) S/A, todos 

qualificados nos autos. Ante a homologação do acordo entabulado nos 

autos da execução nº 1022660-69.2017.811.0041 nesta oportunidade, é 

evidente que esta ação perdeu seu objeto. Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Embargos à Execução proposta por A.de Carlo Damaceno - ME e outro em 

face de Banco Santander (Brasil) S/A, todos qualificados, com base no 

artigo 485, inciso IV, do CPC/2015. Outrossim, nos termos do art. 99, § 3º, 

do Código de Processo Civil, DEFIRO aos executados os benefícios da 

justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

formalidades de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2018. Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006031-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ISSAO ATAKIAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006031-20.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, CONTRATOS BANCÁRIOS, CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO]. Parte Autora: AUTOR: EDSON ISSAO ATAKIAMA Parte Ré: 

RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por EDSON ISSAO 

ATAKIAMA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos 

autos em referência, na qual pleiteou o autor pela exibição dos contratos: 

873.211.997, 873.409.448 e 874.083.065, bem como de todos os extratos, 

planilhas e amortizações pagas pelo requerente. Atribuiu à causa o valor 

de R$ 1.000,00 e acostou documentos que comprovam sua relação 

jurídica com a Instituição Financeira. A liminar foi deferida parcialmente na 

decisão de Id. 5061643, onde foi determinada a exibição somente dos 

contratos. Houve a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento 

sobre essa decisão, o qual foi desprovido, conforme se vê no Id. 

7383376. Ao comparecer aos autos, em sede de contestação o Banco 

salientou que possui vasto sistema informatizado onde o requerente 

poderia consultar as informações e demais operações celebradas entre 

as partes, pleiteando, ao final, que a ação seja julgada totalmente 

improcedente, haja vista a inexistência de comprovação da recusa em 

apresentar a documentação solicitada. Na mesma oportunidade, a 

Instituição Financeira apresentou as cópias dos contratos de Crédito 

Direto ao Consumidor nº 874.083.065 em duplicidade e 873.211.997 (Id. 

6654220). Por sua vez, o autor impugnou a contestação aduzindo que o 

Banco descumpriu a ordem judicial, haja vista que não apresentou o 

contrato nº 873.409.448, pleiteando, ao final, que sejam combatidos todos 

os pontos levantados, bem como pela aplicação da multa cominatória, ante 

a ausência de apresentação de todos os contratos. É o relatório. Decido. 

Por observar que a matéria dispensa a produção de outras provas, além 

de o requerimento da parte autora, com amparo legal no artigo 355, inciso 

I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Com relação à arguição 

do requerente de que o Banco do Brasil não apresentou todos os 

documentos constantes na decisão liminar de Id. 5061643, este não 

merece prosperar, uma vez que da análise detida dos autos, constata-se 

que o próprio requerente apresentou cópia do contrato nº 873.409.448 no 

Id. 4993730, página 3. Trata-se de ação cautelar de exibição de 

documentos, na qual pretende a parte autora que o Banco seja compelido 

a apresentar os contratos nº: 873.211.997, 873.409.448 e 874.083.065, 

bem como todos os extratos, planilhas e amortizações pagas. Cumpre 

ressaltar que inexiste controvérsia doutrinária ou jurisprudencial acerca 

de o direito dos consumidores das instituições financeiras em ter acesso 

aos contratos bancários, na forma pleiteada na inicial, consoante se infere 

do inc. III do artigo 399 do CPC, já que se trata de documentos comuns às 

partes. Desta feita, tendo-se em vista que toda a documentação pleiteada 

pelo requerente encontra-se acostada aos autos, como acima exposto, a 

procedência do pedido é a medida que se impõe. Com relação aos 

honorários advocatícios, destaco que, não houve pretensão resistida, pois 

o requerido de pronto apresentou a documentação solicitada. Conquanto 

até então me posicionava no sentido de condenar a instituição financeira 

aos ônus sucumbenciais, mas, melhor examinando casos como este, em 

que o Banco não olvidou a determinação judicial, de pronto, aliado ao fato 

de que a obtenção de tais documentos, em tese, é de fácil acesso, passo, 

doravante, a não mais condenar a instituição financeira aos ônus 

sucumbenciais, por entender que não há resistência de sua parte à 

pretensão do autor. Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o 

assunto: “CAUTELAR PREPARATÓRIA. EXIBIÇÃO DOCUMENTOS. 

APRESENTAÇÃO NO PRAZO DE DEFESA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. VOTO VENCIDO. Se em ação cautelar preparatória de 

exibição de documentos a parte ré apresenta a documentação solicitada 

no prazo para oposição da defesa, não há que se falar em condenação 

ao pagamento de custas e honorários à parte autora, tendo em vista o que 

preleciona o princípio da causalidade. Recurso provido. VV.: O 

reconhecimento do pedido importa na extinção do processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 269, II, do Código de Processo 

Civil, com a condenação do vencido ao pagamento das verbas 

sucumbenciais. (Des. Gutemberg da Mota e Silva).” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0024.07.538946-0/002, Rel. Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 19/01/2010, publicação da súmula em 05/02/2010) 

“AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO. DIREITO DE ACESSO À DOCUMENTAÇÃO QUE SE 
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RECONHECE. INTERESSE PARA AGIR INCONTROVERSO. EXTINÇÃO 

INDEVIDA. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA 1ª OPORTUNIDADE. 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. HONORÁRIOS DA 

SUCUMBÊNCIA INEXISTENTES. 1 - O pedido administrativo para a exibição 

de documentos não é condição necessária e essencial à propositura da 

ação cautelar. 2 - Tratando-se de documentos comuns às partes, que 

refletem a relação jurídica existente entre elas, é dever da instituição 

financeira exibi-los para conferência e exame. 3 - Tendo em vista a 

ausência de prova de pedido administrativo antes do ingresso em juízo, e 

tendo a ré fornecido os documentos junto com a contestação, sem 

qualquer resistência, não há razão para condená-la ao pagamento de 

h o n o r á r i o s  a d v o c a t í c i o s ” .  ( T J M G  -  A p e l a ç ã o  C í v e l 

1.0439.10.004823-0/001, Rel. Des.(a) Francisco Kupidlowski, 13ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2011, publicação da súmula em 

18/07/2011) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados, determinando apenas que o réu 

proceda ao pagamento de 50% das custas processuais, observando-se 

que o autor é beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado, em 

nada requerendo, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito (Autos nº 1006031-20.2017).

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002330-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CORRETO PRIANTE (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021873-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH REGINA DA SILVA 44166923153 (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003925-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HANNA YOUSSEF SABA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025168-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELY MARIA PATRINHANI RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

CAMILO ROMAO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

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: 1003744-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBACENA RIBEIRO (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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004011-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO CRUZ ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035117-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZEM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020952-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELBA NEIDA CORREA ANDRADE (RÉU)

DORALICE CORREA ANDRADE ME - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA OAB - MT22537/O (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005370-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON ALVES CARVALHO FILHO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Proceda-se a restrição judicial do bem. 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, 26.04.18

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002052-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EMBARGANTE)

RAFAEL SANTIAGO E SILVA (EMBARGANTE)

CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT0016472A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução e NÃO 

ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c.c. 

artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, 

permanecendo o contrato como pactuado entre as partes, por inexistir 

vícios a nulificar a Execução, possuindo o título executado, certeza, 

liquidez e exigibilidade, capaz de aparelhar a respectiva ação. Condeno os 

embargantes nas custas e despesas processuais, bem como, nos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, 

devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, 

extraiam-se cópias dos julgamentos e da certidão de trânsito em julgado, 

juntando-as na Ação de Execução nº 1022396-86.2016.8.11.0041, em 

associação, e após, intime-se a parte embargante para pagar a 

condenação em quinze dias, sob pena de multa de dez por cento e 

penhora. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 26.04.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030665-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA OAB - SP157875 (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, 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, 27.04.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003107-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre 

pagamento da condenação, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027631-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DORADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037307-69.2017.8.11.0041

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:

VERA CRUZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (RÉU)

DANIELA PEREIRA DE NOVAES CORREA (RÉU)

GERALDO DE CARVALHO CORREA JUNIOR (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008560-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIA SACAMOTO SANTOS DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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, 

27.04.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004975-15.2018.8.11.0041

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:

TIAGO RAMPELOTO DE MORAES (RÉU)

CARLOS HENRIQUE KARA JOSE (RÉU)

CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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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, 

27.04.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011051-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS FRANCISCO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa de ofício, para 

corresponder ao valor econômico do contrato que se pretende receber 

(parcelas vencidas e vincendas) para R$ 17.565,59(dezessete mil, 

quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), 

conforme determina o Decreto Lei n. 911/69. Anote-se. Intime-se o autor 

para comprovar em quinze dias, a complementação do recolhimento da 

guia e sua vinculação ao número único do processo referente a este 

valor, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

26.04.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018113-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELITA ALT PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003328-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS OAB - SP0340927A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, o acordo apresentado nos autos, 

para surtir seus efeitos legais e Julgo por Resolução de Mérito a ação, 

com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Custas como acordado. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

cumpra-se o acordo e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023014-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, 

diga-se. Nada sendo requerido, cumpra-se despacho anterior. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27.04.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010175-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DONIZETE CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003919-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CRISTINA DOMINGUES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. No caso o autor noticiou acordo entre as partes e 

desta forma fo prolatada a sentença. Assim, cumpra-se a referida em 

todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016487-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Analisando seus argumentos verifica-se que são capazes 

de alterar a decisão prolatada apenas no tocante o prazo de suspensão, 

passando ter a seguinte redação: "Em face a decisão acostada pelo 

requerido, determino a suspensão do feito até que venha a ser resolvido 

por completo a questão da essencialidade dos bens nos autos da 

recuperação judicial, devendo ser restituído o bem se apreendido após a 

referida decisão. Caso contrário, permaneça a situação processual como 

se encontra-se." Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006335-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO SOARES DA SILVA (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, 27.04.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1022665-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAILDE HIPOLITO (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031180-18.2017.8.11.0041

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:

LUCIA HELENA DE BESSA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a autora da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001352-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXWELL YAN RODRIGUES REIS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003904-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALMEN KAMAL GHAZALE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Rescisão de Contrato c/c 

Restituição de Crédito, com fundamento no que dispõe os artigos 487-I do 

Novo Código de Processo Civil e NÃO ACOLHO o pedido inicial. Condeno o 

autor nas custas, despesas processuais e isento-o dos honorários 

advocatícios, em face da revelia do requerido. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024498-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ (EXECUTADO)

WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito atualizado. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26.04.18

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009454-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE FATIMA NASCHENVENG PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

Deverá o requerido efetuar o depósito dos honorários periciais no prazo 

legal, sob pena de bloqueio on line. Vistos, etc. Certifique-se sobre o 

depósito dos honorários periciais. Em caso negativo, intime-se o requerido 

para proceder o ato no prazo legal, sob pena de bloqueio on line. Havendo 

depósito, conclusos. A perícia versará apenas sobre os julgados e 

adequação do contrato. Cumpra-se. Cuiabá, 23.04.18

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 762225 Nr: 14736-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAQUEL MACHADO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:3677 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 NOTA À PARTE REQUERIDA: Fica a parte requerida intimada para retirar a 

apólice de seguros desentranhada dos autos, na Secretaria desta vara, 

no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 762225 Nr: 14736-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAQUEL MACHADO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:3677 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 823175 Nr: 29290-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JSAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEBORBA - SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095
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Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Teleborba - Serviços de Telecomunicações, CNPJ: 

03560677000172

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 823175 Nr: 29290-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JSAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEBORBA - SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 748101 Nr: 45390-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN PETINATTI SCOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória expedida nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento de 

distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1265746 Nr: 26283-61.2017.811.0041

 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: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:MT 15.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da certidão de fl.57, decreto a revelia da parte requerida, não 

aplicando seus efeitos absolutos, considerando ser imperiosa a dilação 

probatória para que seja comprovada tratar de assinatura falsa do autor a 

constante na cédula executada no processo em apenso.

Nomeio para elaboração da perícia a Sra. Sueli Cardoso da Silva Resende 

- (65) 981185480), devendo o laudo pericial ser apresentado em vinte dias 

do início da perícia.

Intime-a para apresentar proposta de honorários periciais, a ser arcada 

pelo autor e as partes para indicarem quesitos no prazo legal.

Apresentada a proposta, diga o autor e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1135588 Nr: 25339-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCEIRA ALFA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BERNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SCANDELARI 

MILCZEWSKI - OAB:14.793-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que as partes fizeram composição amigável, conforme 

anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo por 

Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento. Custas pelo autor.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 226452 Nr: 33662-73.2005.811.0041

 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): ANSELMO DE NOVAES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 79146 Nr: 8333-64.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO CÉSAR IRGANG, ROBERTO 

MARTINEZ IRGANG, LUÍZA MARTINS IRGANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA COSTA CARVALHO - 

OAB:6868, CARLA SALETE CHIODELLI - OAB:6887/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 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.

Em face da penhora de fl.1589, estendo a sentença de fl.1577.

Certifique-se a autenticidade da decisão de fl.1566 e se contempla a 

postulante de fl.1579. Em caso positivo, deverá estender também, o 

benefício no referido processo.

Quando da expedição de alvará, disponibilize-se os valores aos juízos 

originários e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 862277 Nr: 3458-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO PEREIRA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA STELLA DA SILVA, HSBC BANK 

BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, ROBERTO MARTINEZ IRGANG, LUÍZA 

MARTINS IRGANG, ESPÓLIO DE ARNALDO CESAR IRGANG, LUIZA 

MARTINS IRGANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, MICHAEL RODRIGO 

DA SILVA GRAÇA - OAB:OAB/MT 18.970, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:, 

RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16.169/MT, RODRIGO TERRA 

CYRINEU - OAB:16169/O

 Vistos, etc.

Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, 

juntando-as no processo ditado à fl.344, último parágrafo.

Proceda-se vinculações dos depósitos de fls.480 e 485.

Intime-se o credor para manifestar sobre depósito de fl.480 e se tem por 

satisfeitos com a obrigação.

Proceda-se devolução do valor depositado nos autos à fl.486 à 

Arrematante. Pós, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 945321 Nr: 57592-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. CENTRO NORTE DE MT .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA GOULARTE, TEREZINHA 

GOULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 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 - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RICARDO A. DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que o crédito aqui discutido possui 

natureza alimentar, por tratar de verba advocatícia e foi constituída com o 

trânsito em julgado que se deu e 16/09/16, posteriormente, ao pedido de 

recuperação judicial da parte executada.

Desta forma, deverá arcar com o pagamento na forma aqui dirimida.

Proceda-se a penhora on line.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 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

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da penhora conforme pedido de fl.661 para surtir 

seus efeitos legais. Proceda-se o levantamento com as formalidades 

legais.

Após, proceda-se a penhora como postulado à fl.661, respeitando a Lei 

de Impenhorabilidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 795359 Nr: 1691-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL CAMPOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intmada para se manifestar 

sobre a certidão de fls. 287 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 713823 Nr: 8629-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA, IVO DIAS DA SILVA, LOURENÇO 

GONÇALVES DE QUEIROZ, ANTONIA GOMES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7.397/MT

 Vistos, etc.

Analisando o título executado denota-se que o executado Lourenço, ali foi 

garantidor anuindo expressamente.

Dipensa a matéria maiores delongas por ser garantidor do título devendo 

figurar no polo passivo desta execução como devedor, não havendo que 

falar em exclusão da ação ou penhora.

Certifique-se sobre indicação de bens pelos executados.

Nada sendo requerido, intime-se o autor para indicar bens passíveis de 

penhora no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 781881 Nr: 35500-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAGEM ARTE VISUAL LTDA ME, MARCIO 

JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, Luiz Ferrúcio Duarte S. Junior - 

OAB:21.273/GO, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 NOTA AO ADVOGADO: Fiaca o Advogado DR. LUIZ FERRUCIO DUARTE 

S. JUNIOR intimado a comparecer no cartório do 2º ofício - rua Marechal 

Deodoro, 330, para proceder o pagamento dos emolumentos, referente a 

01 averbação de penhora, conforme comprova nos autos às fls. 125.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1166661 Nr: 38666-08.2016.811.0041
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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: RP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP, EDEVAL 

DORICO DA CRUZ E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos, etc.

Intime-se o requerido para que no prazo legal proceda-se a adequação 

dos contratos conforme julgados. Após, diga o autor e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128796 Nr: 22503-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para no prazo legal, SEM PRORROGAÇÃO, postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1112414 Nr: 15682-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 728452 Nr: 24375-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R DE LIMA TEIXEIRA - ME, ROGÉRIO DE LIMA 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora proceder a 

complementação de diligência, do Oficial de Justiça, fazendo o depósito do 

valor$ 67,35 sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos solicitado na 

conta corrente 7890-5 agência 34991 e Banco do Brasil S/A indicados na 

certidão de fls.188 acostada aos autos, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009957-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Nada sendo 

requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001530-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI SILVA MATOS (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:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Analisando seus fundamentos verifica-se que ocorreu erro 

material no dispositivo da sucumbência, devendo ser alterado, passando 

ter a seguinte redação: "Condeno o autor nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10%(dez por 

cento) do valor da causa , devidamente atualizados a partir do ajuizamento 

da ação. No mais, persiste a sentença tal como lançada. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009513-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO OAB - MT0014511A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano 

de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. No caso apesar de nominar a ação como 

consignatória pretende a autora a revisão contratual, portanto, 

indispensável a resposta do requerido. Até porque, não demonstrou a 

recusa do credor de receber como avençado. De plano não há como 

afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para 

aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando 

agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há 

situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência, facultando o dpósito sem excluir a 

mora. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se 

assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, 

tornando inócua a designação de audiência de mediação. Assim, cite-se 

para responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27.04.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011250-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNNO VINICIUS COSTA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011256-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIANE SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011265-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE EVANGELISTA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011269-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 
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Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011274-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO AUGUSTO SOUSA PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011483-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELPENOR MARQUEZ FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a justiça gratuita. anote-se. 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, 27.04.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007907-73.2018.8.11.0041

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:

ELIVANIA LIMA TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento. Custas pelo desistente. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021146-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO ALEGRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005134-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007845-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA GIAVAROTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da presente Execução 

Forçada, para surtir seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com 

fulcro no artigo 775 do CPC. Custas pelo desistente. Proceda-se 

levantamento da penhora, se existente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002345-83.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA TAIS SILVA LEITE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Amanda Tais Silva Leite devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Pedido 

de Incidental de Exibição de Documento e Danos Morais contra Banco 

Bradesco S/A. Alegou em síntese que possui o cartão de crédito nº 

4551.8410.XXXX.0885 e no mês de maio de 2017 como não dispunha do 

valor integral para efetuar o pagamento da fatura, efetuou o pagamento do 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e nos dias 17/05/2017 efetuou o 

pagamento do valor de 170,00 (cento e setenta reais) no dia 18/05/2017 

pagou R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), por fim, no dia 26/05/2017 

efetuou o pagamento de R$ 166,16 (cento e sessenta e seis reais e 

dezesseis centavos), totalizando assim o pagamento integral da fatura no 

valor de R$ 986,16 (novecentos e oitenta reais e dezesseis centavos), 

quitando a fatura referente ao mês de Maio de 2017. Contudo, no mês 

seguinte descobriu que o Banco Réu efetuou um parcelamento do valor da 

dívida em 12 (doze) parcelas de R$ 99,48 (noventa e nove reais e 

quarenta e oito centavos), totalizando o valor R$ 1.193,76 (um mil, cento e 

noventa e três reais e setenta e seis centavos), sem a sua autorização. 

Afirmou que o requerido está realizando descontos das parcelas do 

parcelamento dos valores que já foram pagos. No mérito, requereu a 

declaração da inexigibilidade do débito visto que a fatura do mês de 

maio/2017 foi integralmente paga, tornando injustificada o parcelamento em 

12 (doze) parcelas. Requereu a condenação por danos morais pela falha 

na prestação de serviços na importância de R$ 19.080,00 (dezenove mil e 

oitenta reais). Postulou pela inversão do ônus da prova. Discorreu sobre a 

boa-fé do consumidor. Requereu a concessão da justiça gratuita. Rogou 

pela procedência da ação. Juntou documentos de id. 11609148/11609259. 

Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos conforme despacho de 

id. 11613569. A parte requerida procedeu a sua espontânea habilitação no 

processo acostado Instrumento de Procuração e demais atos societários 

(id. 12401422/12401425) no dia 24/03/2017, contudo, deixou transcorrer o 

prazo assinalado sem apresentar resposta, conforme certidão de id. 

12930731. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação Declaratória de Inexigibilidade de 

Débito com Pedido de Incidental de Exibição de Documento e Danos Morais 

na qual a parte pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a 

declaração de inexigibilidade do valor do parcelamento realizado sem sua 

autorização de 12 (doze) parcelas no valor de R$ 99,48 (noventa e nove 

reais e quarenta e oito centavos) cada uma do cartão de crédito visto que 

a fatura foi totalmente quitada e condenação por danos morais. Por seu 

turno, o requerido compareceu espontaneamente ao autos mas não 

apresentou defesa conforme certidão de id. 11613569. Compulsando os 

autos, denota-se que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, além das já acostadas aos autos, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Novo 

Código de Processo Civil. A parte requerida procedeu a sua espontânea 

habilitação no processo acostado Instrumento de Procuração e demais 

atos societários (id. 12401422/12401425) no dia 24/03/2017, contudo, 

deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta, 

conforme certidão de id. 12930731. Dessa forma, decreto a revelia do 

requerido, aplicando seus efeitos absolutos, por tratar de matéria de fato, 

a qual deveria contrapor, no prazo concedido. Entretanto, como certificado 

nos autos, nada manifestou. No caso faz reputar-se como verdadeiros os 

fatos elencados na inicial, ou seja, que a parte autora jamais autorizou o 

parcelamento da fatura de maio de 2017. Verifica-se que de acordo com o 

extrato do cartão de crédito acostado nos autos (id. 11609148) no mesmo 

dia que a autora realizou o pagamento parcial da fatura no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais) o requerido procedeu ao parcelamento da fatura 

pela “reversão do saldo”. Não deu a oportunidade da autora em realizar o 

pagamento de outra forma. Ademais, não foi considerado o pagamento no 

montante de R$ 170,00 (cento e setenta reais) realizado no dia 17/05/2017 

conforme comprovante de id. 11609148- pág. 05, nem mesmo o 

pagamento de R$ 166,16 (cento e sessenta reais e dezesseis reais) 

efetuado em 26/05/2017 (id. 11609148- pág. 08). Não obstante, o valor de 

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) também pago, por depósito 

identificado para o requerido conforme o comprovante acostado no (id. 

11609148- pág. 08). Ou seja, uma vez que a autora comprovou o 

pagamento da fatura integralmente mediantes vários pagamentos parciais, 

realizado no mesmo mês do vencimento da obrigação, entendo quitado o 

débito e em face da revelia da requerida não há razão para o 

parcelamento da fatura. E ainda, a requerente não autorizou a realização 

do parcelamento da fatura. Por outro lado, o Requerido como revel 

aplica-se a veracidades dos fatos alegados no pedido inicial e assim, não 

trouxe qualquer indício de legalidade do parcelamento da fatura. Não 

desincumbiu o ônus da prova que é seu do art. 373, II do NCPC, para 

desconstituir o direito apontado na inicial. No caso em tela a autora é 

incisiva na sua inicial que não contratou o parcelamento e ainda 

comprovou o pagamento integral do débito. Por essa razão, deveria o 

requerido comprovar a legalidade do ato para eximir de tal 

responsabilidade. Portanto, patente está o direito da autora, pois não 

houve demonstração da legalidade dos descontos do parcelamento que 

não foram autorizados pela requerente. Diante da ausência de prova da 

regularidade da contratação, procedente o pedido de cancelamento dos 

empréstimos como requerido. Não é só, diante da documentação trazida 

aos autos, reputa-se a veracidade dos fatos alegados pela autora, 

merecendo dar procedência a ação, não podendo o requerente arcar com 

um débito que não deu causa. Desta forma, declaro inexigível o valor 

referente ao parcelamento de 12 (doze) parcelas de r$ 99,48 (noventa e 

nove reais e quarenta e oito centavos) do cartão de crédito nº 

4551.XXXX.XXXX.0885 e todos os encargos decorrentes do referido 

parcelamento. O artigo 6º, III, do CDC, dispõe que constitui direito básico do 

consumidor a informação adequada, clara, com especificação correta, 

visando preservá-lo nos negócios jurídicos, sendo que tal exigência 

também decorre de um dos deveres inerentes ao Princípio da Boa-Fé 

Objetiva, prevista no art. 422, do Código Civil. É cediço que em se tratando 

de responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, bastando, para 

caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC 

que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do 

nexo de causalidade. O dano é incontroverso, visto que foi comprovada 

pelo de não autorização de parcelamento de uma dívida já paga. 

Conclui-se que houve falha na prestação de serviço, visto que não foi 

dada a oportunidade de a autora realizar o pagamento da fatura de outra 

forma e automaticamente ter parcelado a dívida sem sua autorização. De 

outra banda, não demonstrando a parte requerida da opção pelo 

parcelamento e a cobrança de dívida já paga, impõem-se a reparação de 

danos. É cabível a indenização, sempre que restarem patente os 

pressupostos legais, quais sejam o ato ilícito, o dano e o nexo 

causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (artigo 927 do Código Civil 

Brasileiro). O Dano moral resulta da dor de uma violação de bem 

juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida 

pela pessoa natural, de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição 

ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano. Sabemos que o 

princípio da reparação civil, quando há violação da honra e imagem da 

pessoa esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Tal indenização é pacífica 

quando há cobrança por dívida inexistente e não contratada e ainda, no 

benefício de aposentadoria da requerente. Este fato, por si só, já autoriza 

o direito de o requerente na indenização por danos morais, por teve 

violado seu direito, com relação ao ato ilícito praticado pelo requerido. Ora, 

pelas razões e provas trazidas na inicial, não impugnadas, o requerido 

praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil. Este e. 

Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve 

revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade 

econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 

42404/2014). O c. STJ, em relação ao quantum indenizatório por danos 

morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas 

instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a 

condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos 

padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 1376367/PA). A fixação do valor 

para os danos morais serve apenas para desestimular a prática de atos 

semelhantes e equilibro entre a compensação do constrangimento e a 

prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No que diz respeito ao 

quantum indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, 

que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em 
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enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisória, a ponto de afastar o caráter 

pedagógico que é inerente à medida. Assim, levando-se em conta as 

particularidades do caso, notadamente o valor dos descontos, e 

respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos 

morais devem ser arbitrados em R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta 

reais). Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, 

Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito com Pedido de Incidental de Exibição de 

Documento e Danos Morais e ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe os artigos 487-I do CPC e declaro inexigível o valor referente ao 

parcelamento de 12 (doze) parcelas de r$ 99,48 (noventa e nove reais e 

quarenta e oito centavos) do cartão de crédito nº 4551.XXXX.XXXX.0885 

e todos os encargos decorrentes do referido parcelamento. Condeno o 

requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 19.080,00 

(dezenove mil e oitenta reais), atualizados a partir da citação válida, pelos 

índices adotados pela E. CGJ/MT. Condeno o requerido nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10%(dez 

por cento) da condenação, devidamente atualizados a partir do 

ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, intime-se a requerido para 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. Cuiabá, 27.04.18

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 29290-03.2013.811.0041 – CÓDIGO 823175

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO JSAFRA S/A

EXECUTADO(A,S): TELEBORBA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CITANDO(A,S): Teleborba - Serviços de Telecomunicações, CNPJ: 

03560677000172

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/07/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 194.328,00

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 ainda advertido o executado de que, aperfeiçoada a 

penhora, terá o prazo de 15 (quinze) dias para opor embargos. Não 

havendo resposta no prazo especificado será decretada a revelia com 

nomeação de Curador Especial.

Cuiabá - MT, 26 de abril de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 815044 Nr: 21496-28.2013.811.0041

 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: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA LEAL ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 21496-28.2013.811.0041 – ID. 815044

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por BANCO SANTANDER 

S.A em face de MARTA LEAL ANTUNES (fls. 84/85).

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 ou por 

pessoalmente na ausência de procurador para que efetue o pagamento no 

valor de R$ 146.320,66 – montante apontado as fl. 85, 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.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 23 de abril de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791247 Nr: 45321-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA S. FEITOZA MORAES - ME, MARTA 

SOUZA FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

CNGCGJ, Art. 1.232. As petições e expedientes avulsos deverão ser 

juntados aos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento 

na secretaria, independentemente de prévio despacho, intimando-se os 

interessados, inclusive o Ministério Público, quando for o caso, para 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, querendo, sobre: desistência da ação, 

após a citação; transação; cartas de citação; intimação ou notificação 

devolvidas por insuficiência de endereço; certidão do Oficial de Justiça, 

quando a diligência restar negativa; juntada de documentos novos; 

proposta de honorários periciais; laudos de avaliação e pericial; cálculo do 

contador; esboço de partilha etc.

 Sobre a petição do Executado de fls. 59/60, intime-se o Exequente a 

manifestação em quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá,terça-feira, 23 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 959178 Nr: 4455-77.2015.811.0041

 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: JOAQUIM LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Autos nº 4455-77.2015.811.0041 – ID: 959178

DECISÃO

Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intime-se a parte Devedora para pagar o valor indicado na planilha de fls. 

111, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a 

ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa 
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e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da efetivação de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378769 Nr: 6784-58.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOM AGROPECUÁRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMAR KASPER ZERMES, ALMIR ZERWES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILA DA SILVA DE 

BARROS - OAB:3616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6784-58.1198.811.0041 – ID: 378769

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

SENTENÇA

 Vistos.

Cuida-se de ação de Execução de Título Extrajudicial, o Credor foi intimado 

para requerer o que entendia de direito, entretanto quedou-se inerte. 

Realizada a intimação para dar prosseguimento ao feito, inclusive 

advertido sobre as consequências de sua inércia, manteve-se silente, 

como se verifica da certidão de fl. 123.

 Acontecendo, então, a intimação pessoal da parte exequente, via postal 

(fls. 128/130), mas transcorreu o prazo legal, sem que houvesse 

manifestação da Parte.

 Não há dúvidas de que o processo não pode ficar à mercê da vontade 

das partes, devendo ser dado ao mesmo o devido impulso, in casu a 

extinção em face da desídia da parte interessada é medida que se impõe.

 Em virtude disso JULGO EXTINTO O PROCESSO nos termos do art. 485, II, 

§ 1º, do CPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.

 Custas pelo Exequente.

 Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2018

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 16985 Nr: 819-36.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA ANDRADE PINTO, PAULO 

CESAR PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 Autos 819-36.1997.811.0041 – ID: 16985

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Inoportuno o pleito de fl. 222, vez que já atendido a fl. 270.

 Intime-se o Credor para praticar as diligências necessárias, no prazo de 

05 (cinco) dias, a fim de cumprir a determinação de fl. 275, decorrido o 

prazo assinalado sem manifestação, intime-se pessoalmente o exequente 

para, no mesmo prazo, dar andamento ao feito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito por desídia.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 996724 Nr: 22047-37.2015.811.0041

 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 PAN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIENE CONCEICAO DA SILVA GUARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 Autos nº 22047-37.2015.811.0041 – ID. 996724

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO

Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de OBRIGAÇÃO DE FAZER e 

PAGAR.

Intime-se o Executado, na pessoa do Advogado constituído, para no prazo 

de 15 (quinze) dias (§4º do art. 536, do CPC), realize a entrega do veículo 

descrito na inicial ou no mesmo prazo efetue o deposito em juízo do valor 

do bem de acordo com a tabela FIPE em vigor à época da apreensão sob 

pena de multa de que trata o § 1º, do art. 536 do mesmo códex, que 

arbitro, desde logo, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) ao dia, para o 

caso de descumprimento da ordem judicial.

Ainda, no mesmo prazo assinalado, pague o valor referente aos 

honorários de sucumbência, devidamente corrigido, consignando 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 de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 23 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 855308 Nr: 57772-58.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELMA REGINA MAURA BUENO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILÉIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BENEDICTO CELSO 

BENÍCIO JUNIOR - OAB:131.896/SP, EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, Fabio Roberto de Almeida Tavares - 

OAB:147.386-OAB/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244.223/SP, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Autos nº 57772-58.2013.811.0041 – ID. 855308

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO

Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 
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agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Ante a informação de fls. 556-558, intime-se a parte Autora ora Exequente 

para, em dez (10) dias, demonstrar nos autos o valor liquido da sua 

remuneração nos três últimos meses.

 Por outro lado, intimem-se os Bancos executados, na pessoa do 

Advogado constituído, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o 

demonstrativo do débito referente aos contratos objeto da lide.

 Juntados os documentos alhures, remetam-se os autos a Contadoria 

Judicial a fim de elaboração dos cálculos nos parâmetros da sentença, 

indicando o percentual de liquidação mensal que corresponde a cada 

contrato, devendo, em seguida, os Bancos cumprirem a percentagem 

indicada na planilha do contador judicial, junto ao órgão pagador.

 No tocante aos honorários de sucumbência, a Exequente apresente o 

demonstrativo do débito atualizado, em dez (10) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 23 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 782454 Nr: 36098-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS MAYCON DE SOUZA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Segue o extrato da consulta realizada via sistema INFOJUD (Receita 

Federal), consigno que havendo informação de ENDEREÇO distinto 

daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação dos Executados.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 953679 Nr: 1865-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ROBERTO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Segue o extrato da consulta realizada via sistema INFOJUD (Receita 

Federal), consigno que havendo informação de ENDEREÇO distinto 

daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação dos Executados.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1053647 Nr: 48213-09.2015.811.0041

 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): ALEXANDRE ELIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Segue o extrato da consulta realizada via sistema INFOJUD (Receita 

Federal), consigno que havendo informação de ENDEREÇO distinto 

daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação dos Executados.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1079239 Nr: 1019-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTON MARCOS LAGARIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:OAB/MT 17.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Segue o extrato da consulta realizada via sistema INFOJUD (Receita 

Federal), consigno que havendo informação de ENDEREÇO distinto 

daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação dos Executados.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 729217 Nr: 25203-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES MONTEIRO & CIA LTDA, MARIO 

MIRANDA GOMES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possível BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 744603 Nr: 41659-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPÓRIO LIDIOMAR LTDA, MÁRCIO CRAVO LE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possível BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 769782 Nr: 22769-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES MONTEIRO & CIA LTDA, MARIO 

MIRANDA GOMES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possível BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 265516 Nr: 23270-40.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR MARCOS MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 23270-40.2006.811.0041 – ID: 265516

Cumprimento de sentença

DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 838, do CPC, LAVRE-SE o TERMO DA PENHORA do 

bem imóvel discriminado na matricula n°. 8.010, com registro no Cartório de 

Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, indicado à penhora pelo Credor 

às fls. 118-122.

Acerca da formalização da penhora intime-se o Executado na pessoa do 

advogado constituído ou pessoalmente, se for o caso (art. 841, §§1º e 2º, 

do CPC), bem como o cônjuge se casado for (art. 842, do CPC).

O Credor providencie a averbação da aludida penhora junto ao respectivo 

cartório de registro de imóveis (art. 844, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de Abril de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 856530 Nr: 58826-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE JAPONES CUIABANO LTDA, 

PAULO ROBERTO CASSIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 58826-59.2013.811.0041 – ID: 856530

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PENHORA, INTIMAÇÃO E AVALIAÇÃO dos 

bens que guarnecem a sede da empresa e a residência do devedor, neste 

ultimo caso, atentando-se o oficial da diligência no tocante a 

impenhorabilidade do bem de família de que trata a Lei n. 8.009/1999, que 

abrange os móveis que guarnecessem a residência do executado, à 

exceção dos veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos.

 No caso, fica deferida a penhora apenas dos bens existente em 

duplicidade, ou que não se enquadrem nas exceções.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 772070 Nr: 25159-19.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYRA REGINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM CARTÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:16807/A

 Autos nº 25159-19.2012.811.0041 – ID: 772070

DECISÃO

Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intime-se o Executado, na pessoa do Advogado constituído para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos o demonstrativo de 

cálculos com a readequação do contrato objeto da lide, nos parâmetros do 

Acordão de fls. 131-138, sob pena de multa de que trata o § 1º, do art. 

536 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 764597 Nr: 17252-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. P. P. DE ALMEIDA - ME, THIAGO PABLY 

PADILHA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

 Seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema INFOJUD 

(Receita Federal). Consigno que havendo informação de endereço distinto 

daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário proceder com a citação por hora certa no endereço 

informado na inicial.

 Em sendo negativas as tentativas, proceda-se com a CITAÇÃO POR 

EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez que indisponível a 

publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 231 de 492



conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 709966 Nr: 2880-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Autos nº 2880-73.2011.811.0041 – ID: 709966

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DESPACHO

Vistos.

Diante da inércia do Autor, ARQUIVEM-SE os autos.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1167776 Nr: 39165-89.2016.811.0041

 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: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ROSALVES DE CAMPOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 39165-89.2016.811.0041 – ID: 1167776

BUSCA E APREENSÃO

DECISÃO

Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo extrajudicial, diante da não localização do Devedor ou do veículo 

sob garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução de Título Extrajudicial.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Retifique-se a capa dos autos, fazendo constar a conversão de Busca e 

Apreensão em Execução.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 24 de abril de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 728399 Nr: 24322-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUTSCHE BANK AG - AMSTERDAM BRANCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER, LUIZ 

ALBERTO SAMPAIO MOUSQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:OAB/MT 6571, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VANNIER SOARES 

PINTO - OAB:11441

 Autos nº 24322-95.2011.811.0041 – ID: 728399

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 278-281), tempestivos, 

como se verifica da certidão de fl. 282.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em síntese, na modificação do direito 

tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam via inadequada 

para o intento.

 A despeito disso, conheço dos embargos de declaração supracitados, 

pois próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não 

vislumbro obscuridade, contradição nem omissão na decisão embargada.

 Aguarde-se o julgamento dos recursos interpostos nos Embargos à 

Execução cod. 743137 e 1160632, apresentados em face de presente 

execução, cabendo ao Credor juntar aos autos, assim que julgados, a fim 

de dar prosseguimento ao processo executivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 258807 Nr: 20866-16.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDER DE SOUZA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, SANDRO LUIS CLEMENTE - OAB:7024/MT

 Autos nº 20866-46.2006.811.0041 – ID: 258807

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

SENTENÇA

Vistos.

Com relação à execução de sentença promovida por MARCO CEZAR 

ROSADA (fls. 90/93) este, anuiu com o depósito de fl. 111, assim nos 

termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinto o Cumprimento de Sentença.

Custas finais pelo Executado.

EXPEÇA-SE ALVARÁ conforme postulado pelo Exequente (fl.115).

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 801203 Nr: 7633-05.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MIOTTO FERREIRA, JAIRO FRANCISCO 

MIOTTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSION ALDEMANI MARTINS 

DE FREITAS - OAB:OAB/MT 17.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT
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 Autos nº 7633-05.2013.811.0041 – ID. 801203

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por JAIRO FRANCISCO 

MIOTTO FERREIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A (fls. 155/157).

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 ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado as fl. 157, 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.

Sem prejuízo, retifique-se a capa dos autos, fazendo as adequações 

necessárias, eis que se trata de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 25 de abril de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1093918 Nr: 7900-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7900-69.2016.811.0041 – ID: 1093918

BUSCA E APREENSÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução.

 Determino que a Secretaria solicite a Devolução do mandado expedido à 

fl. 63, independentemente de seu cumprimento, uma vez que o torno sem 

efeito.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

A Secretaria promova a conversão do feito, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 25 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 446816 Nr: 21044-23.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO DA SILVA SOLDA & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Autos nº 21044-23.2010.811.0041 – ID: 446816

REVISÃO DE CONTRATO

DESPACHO

Vistos.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (fl. 205), deve 

o Requerente adequar o pedido de fl. 208, para processamento do feito 

como cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, e ss. do CPC, ou 

536, e ss. do CPC, em quinze (15) dias.

Intime-se.

Cuiabá (MT), 25 de abril de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 358597 Nr: 28938-21.2008.811.0041

 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: ALEXANDRE MARIA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL - ABN AMRO BANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS NARDI JUNIOR - 

OAB:8420/MT

 Vistos.

Tendo em vista o interesse do Autor em aderir ao Acordo firmado nos 

recursos (RE 591.797, 626.307, AI 754.745 e RE 632.212) todos do STF, e 

ao mesmo tempo o pedido de julgamento do presente feito, determino que 

intime-se o Requerente para, no prazo de dez (10) dias, manifestar seu 

real interesse na adesão no citado pacto ou sua renuncia em habilitar-se 

depois do julgamento da lide por este Juízo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1069591 Nr: 55224-89.2015.811.0041

 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): KOPATEX SACARIA LTDA - ME, ANA KEILA 

GUAPO NASCIMENTO, MARCOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9.059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 Vistos.

Ante a certidão de anverso, redesigno a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

para o dia 24 de maio de 2018, às 16h30min.

Atente-se a Secretaria para verificação, com antecedência, acerca da 

publicação das intimações, a fim de não prejudicar a realização do ato.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 410370 Nr: 1168-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBERTON DA SILVA DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1168-82.2010.811.0041 – ID: 410370

BUSCA E APREENSÃO
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DESPACHO

Vistos.

Diante da publicação do Edital e da certidão de fl. 129 NOMEIO para atuar 

como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 25 de abril de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1079857 Nr: 1437-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA MIRANDA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1437-14.2016.811.0041 – ID: 1079857

BUSCA E APREENSÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito de Busca e Apreensão seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a conversão do feito, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 25 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 289771 Nr: 10352-67.2007.811.0041

 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: LUIZ FERNANDO MARQUES LEAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COUTINHO DE AQUINO 

- OAB:10.176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6.189

 Vistos.

Tendo em vista o Acordo firmado nos recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se o Autor para, no prazo de dez (10) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renuncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 365137 Nr: 3208-71.2009.811.0041

 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: TEREZINHA DE JESUS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10.915-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos.

Tendo em vista o Acordo firmado nos recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se o Autor para, no prazo de dez (10) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renuncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 326456 Nr: 26037-17.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE DA COSTA E SILVA, LYA MONTEIRO 

COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos.

Tendo em vista o Acordo firmado nos recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se o Autor para, no prazo de dez (10) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renuncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 898621 Nr: 28806-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATHLEEN CAMPOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Incidente de Impugnação do Valor da Causa, estando o 

procedimento em crise devido o atendimento pelo Impugnante de 

determinação para trazer documentos essencial para decisão de 

homologação de acordo (fls. 65-66).

Em virtude da inércia do Impugnante (fl. 66), determinou-se sua intimação 

pessoal para dar andamento ao processo, inclusive com a advertência de 

eventual extinção caso não houvesse a devida movimentação processual 

pelo Impugnante (fl. 71).

Carta de intimação pessoal e certidão às fls. 68-71).

É um breve relatório.

DECIDO.

Devido o não atendimento de intimação para a prática de ato processual 

pelo Advogado (fl. 66), determinou o Juízo a intimação pessoal do 

Impugnante, com as devidas advertências acerca da extinção do 

processo.

 Houve a intimação pessoal do Impugnante Banco Volkswagen S/A, por 

carta com AR, certificada a inexplicável inercia da Parte (fls. 68-71).

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUTOR QUE DEIXOU DE DAR 

ANDAMENTO AO PROCESSO – INTIMAÇÃO PESSOAL E PELA IMPRENSA 
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– DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO P EXTINÇÃO QUE ERA DE 

RIGOR – Apelação improvida” (TJSP, 36ª Câmara de Direito Privado, relator 

Des. Jayme Queiroz Lopes, julgado em 18/02/2016)

Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, anotando a desnecessidade 

de requerimento do Impugnado, eis que este sequer foi intimado para 

intervir no incidente, julgo extinto o incidente processual sem resolução de 

seu mérito, em face do não atendimento do Impugnante à intimação para 

promover atos processuais que lhe incumbiria, o que faço com base no 

art. 485, III, e § 1º, do CPC, por interpretação analógica.

Custas se houver pelo Impugnante (art. 485, § 2º, CPC). Sem honorários, 

dado que sequer houve citação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 363083 Nr: 32754-11.2008.811.0041

 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: QUIOMI MORI, YASHUHIRO ARAKI, MASSUMI MORI 

ARAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS NAKAMURA - 

OAB:155393/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos.

Tendo em vista o Acordo firmado nos recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se o Autor para, no prazo de dez (10) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renuncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 363964 Nr: 911-91.2009.811.0041

 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: ARTHUR FARIAS YANEZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elói Contini - OAB:OAB/RS 

35.912

 Vistos.

Tendo em vista o Acordo firmado nos recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se o Autor para, no prazo de dez (10) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renuncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 372109 Nr: 8553-18.2009.811.0041

 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: ESPÓLIO DE SERAFIM MENDIETA VARGAS, ALÍDES 

ALVES MENDIENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT, VANESSA MENDES DE MORAES - OAB:9306- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos.

Tendo em vista o Acordo firmado nos recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se o Autor para, no prazo de dez (10) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renuncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 362745 Nr: 32321-07.2008.811.0041

 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: ANTONIO AUGUSTO CERQUEIRA CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Ante a notícia do falecimento do autor Antônio Augusto Cerqueira Caldas 

(certidão óbito - fl. 107) e a informação acerca da sucessão representada 

pela herdeira Thayssa de Lima Cerqueira (fls. 99-100), nos termos do art. 

110 e 688, II, ambos do CPC, determino a retificação do polo ativo da 

demanda a fim de constar a sucessora do falecido.

 Em seguida e considerando o Acordo firmado nos recursos (RE 591.797, 

626.307, AI 754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da 

mesma matéria em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão 

de interessados à proposta pactuada, intime-se o Autor para, no prazo de 

dez (10) dias, manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou 

expressar a renuncia em habilitar-se depois do julgamento da presente 

ação, por este Juízo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 289724 Nr: 10297-19.2007.811.0041

 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: LUIZ MASSAAKI MATSUBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 Vistos.

Tendo em vista o Acordo firmado nos recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se o Autor para, no prazo de dez (10) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renuncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 289776 Nr: 10344-90.2007.811.0041

 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: LUIZ FERNANDO MARQUES LEAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COUTINHO DE AQUINO 

- OAB:10.176/MT, UBIRATAN FARIA COUTINHO - OAB:6.760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 Vistos.

Tendo em vista o Acordo firmado nos recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se o Autor para, no prazo de dez (10) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 
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renuncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 320197 Nr: 22270-68.2007.811.0041

 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: DIVINO TEODORO DE CAMPOS, GLAUBER EDUARDO 

DE ARRUDA CAMPOS, GLEITON LUIZ DE ARRUDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABN AMRO - BANCO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8890/MT, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:3098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos.

Tendo em vista o Acordo firmado nos recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se o Autor para, no prazo de dez (10) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renuncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 346626 Nr: 16961-32.2008.811.0041

 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: CARLOS BEZERRA MENDES, DALVO ALVES TITO, 

EMIVAL AUGUSTO DE JESUS, ELPIDIO DO BONFIM, IRENE FARIAS 

SCHIOCHET, JOSÉ OTACILIO MAINARDI, MÁRIO GUARDADO RODRIGUES, 

NARCISO PEDRO ARAUJO, ORILDO MASCARELLO, VERA LUCIA FISCHER 

CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.231-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista o Acordo firmado nos recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se o Autor para, no prazo de dez (10) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renuncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 361310 Nr: 31344-15.2008.811.0041

 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: JOÃO PAES DE BARROS NETO, NOELMA MARIA 

OLIVEIRA, SILVIA HORTÊNCIO MALHEIROS, EGIDIO RODRIGUES DOS 

SANTOS, ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, SAMUEL REDES FILHO, 

ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, CLARICE CARDOSO DO ESPIRITO 

SANTO, SEBASTIAO DE ARRUDA E SILVA, VALDEMIR PEREIRA DA 

SILVA, JOSE MARIA DE MORAES, JOAO OMAR RODRIGUES ALVES, 

ERENILDA CONCEIÇAO QUEIROZ DE OLIVEIRA, NAIR ONISHI, ZILBO 

BERTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT

 Vistos.

Tendo em vista o Acordo firmado nos recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se o Autor para, no prazo de dez (10) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renuncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 403594 Nr: 35440-39.2009.811.0041

 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: IZAURA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A - BANCO BRASILEIRO DE 

DESCONTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - 

OAB:10607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT

 Vistos.

Tendo em vista o Acordo firmado nos recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se o Autor para, no prazo de dez (10) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renuncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 429227 Nr: 10525-86.2010.811.0041

 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: IRACEMA DIAS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista o Acordo firmado nos recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se o Autor para, no prazo de dez (10) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renuncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 709543 Nr: 2435-55.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DO CARMO LISBOA, SEBASTIÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARET ROSE CORRÊA DA 

COSTA - OAB:5870, MARIA LUZIANE RIBEIRO - OAB:DEF. PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Tendo em vista o Acordo firmado nos recursos (RE 591.797, 626.307, AI 

754.745 e RE 632.212) todos do STF, os quais tratam da mesma matéria 

em questão nesta lide, oportunizando, inclusive, a adesão de interessados 

à proposta pactuada, intime-se o Autor para, no prazo de dez (10) dias, 

manifestar o seu interesse na adesão no citado acordo ou expressar a 

renuncia em habilitar-se depois do julgamento da presente ação, por este 

Juízo.
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 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 754663 Nr: 6654-77.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

BATACRED AQUISIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CREDITOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE PARADA 

SIMÃO - OAB:221.386 OAB/SP, MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos.

Desentranhem-se os documentos de fls. 351-353, juntando-os aos autos 

correspondentes.

 A petição de fls. 354-358 é copia idêntica da petição de fls. 346-350.

 Oportunizado aos bancos requeridos a juntada do contrato, objeto da 

presente ação revisional, ambos apresentaram suas explicações (fl. 324 e 

336-344), vindo, então a manifestação da requerente às fls. 346-350.

 Cumprida a determinação alhures, voltem os autos conclusos para 

sentença.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 121591 Nr: 9523-28.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO GONÇALO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELLO FRANCO - 

OAB:4.395A

 Vistos.

Cuida-se de ação de busca e apreensão distribuída em 02/05/2003 

convertida em execução (fl. 157), na qual o Credor foi intimado, na pessoa 

do Advogado constituído, para dar prosseguimento ao feito (fl. 177), 

todavia, decorreu o prazo sem manifestação, como se verifica da certidão 

de fl. 178.

 Acontecendo, então, a intimação pessoal da parte interessada via postal 

(fls. 179-181), inclusive, com as advertências pertinentes a desídia, mas 

novamente, o prazo transcorreu sem que houvesse manifestação 

(certidão fl. 182).

 Não há dúvidas de que o processo não pode ficar à mercê da vontade 

das partes, devendo ser dado ao mesmo o devido impulso, in casu a 

extinção em face da desídia da parte interessada é medida que se impõe.

 Em virtude disso JULGO EXTINTO O PROCESSO nos termos do art. 485, II, 

§ 1º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23205 Nr: 12125-31.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECOVEL VEÍCULOS LTDA, BENEDITO CLAUDIO 

MEIRELLES, DIRCEU NUNES, NEWTON FERREIRA, FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB, SALDINO ESGAIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - 

OAB:4474/MT, NATHALIA TORRES ESGAIB - OAB:5100/MT, SALADINO 

ESGAIB - OAB:2.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:98.709/SP

 Certifico que, nesta data procedo a intimação das partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1037836 Nr: 40502-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JURANDIR DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PEREIRA FERNANDES - 

OAB:18.786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Ante a notícia do falecimento do autor Jose Jurandir de Lima (certidão 

óbito - fl. 54) e a informação acerca da sucessão representada pelo 

herdeiro José Jurandir de Lima Junior (fls. 76-93), nos termos do art. 110 e 

313, §2º, ambos do CPC, determino a retificação do polo ativo da 

demanda.

 A Secretaria junte aos autos o extrato com os depósitos vinculados a 

este processo junto a Conta Única.

 Tendo em vista o manifesto interesse do Autor (fl. 76v), designo 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 24 de maio de 2018, às 15h30min.

Intimem-se as partes, na pessoa dos respectivos advogados, 

alertando-os que a audiência, trata-se de uma tentativa de composição do 

litígio em curso, de forma mais breve possível, podendo ser trazido acordo 

minutado para rápida homologação ou proposta de acordo para 

discussão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 367744 Nr: 6435-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOUZA PASSARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:4.503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Certifico que não constou na publicação o advogado da parte ré Banco 

Itaú S/A portanto impulsionando o presente processo para novo ato de 

intimação . Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA em que os Executados depositara, 

em juízo o quantum debeatur, e o Exequente concordou com os valores – 

fls. 390/392.

Diante disso e, por consequência, satisfeita a obrigação entre os 

litigantes, nos termos do art. 794, II, do CPC, julgo extinta a presente 

Execução.

À Exequente, expeça-se alvará de liberação dos valores conforme 

petição de fls. 390/392.

Custas finais pelos Executados.

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.: 736710 Nr: 33157-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS FERNANDES ORTIZ, TOMAZ FERNANDES ORTIZ, 

SÍLVIA MANOEL ORTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVALDO ALVES MENEZES - 

OAB:4271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A

 Autos nº 33157-72.2011.811.0041 – ID: 736710
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 EMBARGOS À EXECUÇÃO

DESPACHO

 Vistos.

 Oficie-se conforme o solicitado as fls. 300/301.

 Após não havendo novos pedidos, ARQUIVEM-SE os autos.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 783851 Nr: 37614-16.2012.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Vania Maria da Silva, Cpf: 

29158117415, Rg: 05247012 Filiação: Valdimiro Pereira da Silva e Eliseth 

Alves da Silva, data de nascimento: 01/05/1960, brasileiro(a), natural de 

Lagoa-PR, separado(a) judicialmente, escrivã de policia civil, Endereço: 

Rua Bagda, Bl. C, Nº 28, Apto. Terreo - Resid. Bordas da Chapada, Bairro: 

Jd. Monte Líbano, Cidade: Cuiabá-MT

Resumo da Incial:BANCO DO BRASIL S/A, move Ação ordinária de 

Cobrança nº 37614-16.2012.811.0041, em trâmite na 3ª Vara Cível 

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá -MT, em face de VANIA 

MARIA DA SILVA (CPF. 291.581.174-15). Objetivando o recebimento do 

valor de R$ 71.582,16 (setenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e 

dezesseis centavos) débito decorrente do inadimplemento do contrato de 

CONTRATO DE ADESAO A PRODUTOS E SERVIÇOS OPERACAO nº 

761.806.505. A operação contratada pelos Réus proporcionou o valor 

nominal de R$ 60.029,57 (sessenta mil, vinte e nove reais e cinquenta e 

sete centavos). Muito embora todas as tentativas de composição amigável 

tenham sido ignoradas, não restou alternativa ao Autor, senão recorrer ao 

Poder Judiciário para ver ressarcido seu crédito.

Decisão/Despacho:Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal da parte Requerida, 

nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC , defiro a CITAÇÃO POR 

EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, cuja 

publicação será exclusivamente via DJE, vez que indisponível a publicação 

de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:FERNANDO CASO GRANAI

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 801203 Nr: 7633-05.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MIOTTO FERREIRA, JAIRO FRANCISCO 

MIOTTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSION ALDEMANI MARTINS 

DE FREITAS - OAB:OAB/MT 17.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação do Executado na pessoa do 

Advogado constituído nos autos ou pessoalmente na ausência deste para 

que efetue o pagamento do montante apontado as fl. 157, 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1189123 Nr: 1080-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE APARECIDA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Carta Precatória proposta por RIO TIBAGI COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de ADRIANE 

APARECIDA FELIX, em que a parte interessada postula a devolução dos 

autos ao Juízo originário.

Portanto, devolvam-se os Autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23764 Nr: 93-91.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 

SERRAS LTDA, Jumar Onofre Ferreira, ZILDA RODRIGUES FERREIRA, 

JAIME ONOFRE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Tavares Vilela - 

OAB:5481, JULIANO ROSS - OAB:5498

 Certifico que, devido irregularidade no cadastro dos advogados renovo a 

intimação retro, para a parte autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 149209 Nr: 3918-67.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRÂNIO BATISTA DA COSTA, ISA KEILA DO 

AMARAL VIEIRA PEIXOTO DA SILVA, AROLDO PEIXOTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:35.984/PR, 

PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora/credora para no 

prazo de 5 (cinco)dias, manifestar sobre o depósito retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 359001 Nr: 29162-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCAS COMERCIO DE VEÍCULOS, ANGELA 

APARECIDA CARRAZONI, ANDERSON JUNIOR CARRAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDAN NAVES COSTA - 

OAB:22545/O, LUCAS PINTO DE OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22.970 

OAB/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para no 

prazo legal, manifestar acerca dos Embargos à execução.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-74.2018.8.11.0041

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:

LAURO DIAVAN NETO (EXECUTADO)

ECLAIR DIAVAN (EXECUTADO)

MARTA CAETANO DIAVAN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020296-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIROMI KIKUDA (EXECUTADO)

NELSON HIROSHI KIKUTA (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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005470-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN JULIANA DA COSTA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005470-59.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 14.607,42; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

CONTRATOS BANCÁRIOS, BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: EVELYN JULIANA DA COSTA ALVES Parte Ré: RÉU: 

BANCO GMAC S.A. Despacho Vistos etc. Proceda a Secretaria ao 

apensamento destes autos aos autos da Ação de Busca e Apreensão de 

n. 1006951-91.2017.8.11.0041. Posteriormente, renove-se a conclusão. 

Cumpra-se. AT/Cuiabá, 27 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028450-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813707 Nr: 20176-40.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MORERIA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9.943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, EUGÊNIO REYNALDO PALAZZI JR. - OAB:128.126/SP

 Vistos etc.

I – Diante do extrato fornecido pelo SisconDJ informando que o processo 

está encerrado desde 19/10/2017, oficie-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a 

ativação da conta deste processo, por haver informações do requerente 

de que efetuou diversos depósitos em juízo, com a vinculação do 

respectivo numerário, no prazo de 02 (dois) dias.

II – Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos para 

a consequente liberação de valores eventualmente depositados nos 

autos, e devido retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 392794 Nr: 28235-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. D. DO NASCIMENTO - ME, FRANCISCO 

ASSIS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/0, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10220, 

EDUARDO TEODORO FABRINI - OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 Vistos etc.

I – A fim de que o Juízo possa analisar o pedido de fl. 118, intime-se o 

banco exequente para trazer aos autos o cálculo do débito atualizado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

II – Defiro o pedido do exequente, vindo à fl. 118, de consulta de bens do 

executado pelo Sistema Renajud (Detran/MT), e para tanto, procedo à 

consulta de bens dos executados: F. A. D. do nascimento ME – CNPJ nº 

08.282.888/0001-04 e Francisco Assis do Nascimento – CPF nº 

872.379.381-34.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 733352 Nr: 29591-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: F. A. D. DO NASCIMENTO - ME, FRANCISCO ASSIS DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESLY GERALDO PINHEIRO - 

OAB:16.549-MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/0, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018, FREDERICO LEONCIO 

GAIVA NETO - OAB:13.537/MT, JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 (...) Em face do exposto, DEIXO DE ACOLHER OS PEDIDOS formulados, 

para julgá-los improcedentes, nos termos do artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil, e, de consequência, deve a Execução apensa (Autos n. 

1304/2009 – código: 392794) ter o devido prosseguimento.Condeno os 

embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor dado à 

causa, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, traslade-se cópia da presente decisão para 

a ação de execução apensa (Autos n. 1304/2009 – código: 392794). 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Após, desapensem-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquive-se com as cautelas 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 731515 Nr: 27646-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO CASTILHO ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Castilho 

Rockenbach - OAB:6685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comparecer na Secretaria da Quarta Vara de Direito Bancário 

para retirar a CERTIDÃOD E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decorrido 

referido prazo o processo será arquivado no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 872373 Nr: 11323-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA APARECIDA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça na Secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos sua devida publicação, 

cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob pena de 

desconsideração da realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 858266 Nr: 236-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE NASCIMENTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-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 autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça na Secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos sua devida publicação, 

cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob pena de 

desconsideração da realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 759340 Nr: 11636-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MAGOSSO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a Comarca de Varzea Grande é contigua com a de 

Cuiabá, impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do 

depósito da referida diligencia, _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º 

da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 900314 Nr: 30082-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO PRAXEDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 26936 DIVERGE 

do endereço indicado nos autos fls. 84 que consta a informação de dois 

bairros; Impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de encartar nos autos o endereço correto e Guia de pagamento, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 751554 Nr: 3310-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA MATO GROSSO LTDA., 

ESPÓLIO DE EDGAR PIANA PEREIRA, CLAUDIA FIN RAMOS, EDIMO 

CARLOS PIANA, MARCIA SOFFA, DAYANA PAULA SANTOS PIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA RIBEIRO BEZERRA 

BARBOSA - OAB:12533, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1274072 Nr: 29051-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para realizar o 

recolhimento do valore constante à fl. 53 (R$ 40836,30), conforme 

Determinação Judicial fls. 52

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1007930 Nr: 26795-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENECOL ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA, 

MARIO DOS SANTOS JUNIOR, ELIANE DE BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 718421 Nr: 11664-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LAIR FERREIRA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/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 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024073-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1024073-20.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Observa-se, que as partes pedem a homologação do acordo e, ao mesmo 

tempo, a suspensão do processo até que se dê integral cumprimento do 

referido acordo, no entanto, verifica-se a existência de incompatibilidades 

entre os pedidos de homologação com base no artigo 487 e o pedido de 

suspensão do processo, uma vez que as causas contidas no artigo 487 

do CPC, por si só, já são causas extintivas, na medida em que o 

mencionado artigo refere-se à resolução do mérito. Ainda, ressalto que 

não há assinatura do requerido ou de patrono regularmente representado 

no mencionado acordo, não havendo como dar o requerido por citado com 

comparecimento espontâneo. Desta feita, defiro apenas o pedido de 

suspensão da ação de ID 10413510. Suspendo o feito até outubro/2022, 

data para pagamento da última parcela do acordo. Decorrido o prazo, 

intimem-se as partes para informarem quanto ao cumprimento integral do 

acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de abril de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034030-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SUZETI TIBURCIO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1034030-45.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Mantenho 

integralmente a decisão de ID 11564829. Deve o requerente procurar as 

vias adequadas para que possa ter acesso aos documentos comuns 

entre as partes, como por exemplo, a propositura de ação cautelar de 

exibição de documentos. Novamente ressalto que é inviável a 

apresentação de documentos pelo requerido, quando o requerente 

desconhece o que está a pedir em juízo. Ressalto que o que se trata de 

documento indispensável, neste caso, são os contratos firmados entre as 

partes em que pretende a revisão dos encargos incidentes nestes. Ainda, 

a decisão de ID 11564829 é clara, havendo a necessidade de verificação 

das cláusulas contratadas por ambas as partes, como pretende revisar 

em sua petição inicial. Destarte, com fundamento no art. 282, III, e 284, 

ambos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, determino ao requerente 

que emende a inicial, em novo prazo que concedo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, devendo apresentar em juízo a 

integralidade dos contratos que pretende controverter, pois em seus 

holerites constam 3 contratos de empréstimos consignados em sua folha, 

e nos avisos de cobrança do SPC constam ao menos 5 contratos de 

números diferentes, ao que, novamente, indefiro a apresentação destes 

pelo requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de abril de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011087-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR TELES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1011087-97.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. César Teles 

da Silva ingressou com Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c 

Restituição do Indébito e Tutela de Urgência em face de Banco BMG S/A. 

Afirma o requerente que firmou com o requerido um contrato de 

empréstimo consignado em sua folha de pagamento em 08/07/2013, no 

valor de R$ 9.457,20 a ser pago em 84 parcelas de R$ 245,00. Alega que 

há incidência indevida no referido contrato de capitalização de juros. 

Assim, em sede de tutela antecipada, requer a consignação em juízo das 

parcelas do contrato, que o requerido suspenda os descontos efetuados 

na folha de pagamento do requerente, exclua e abstenha de incluir seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos, a 
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inversão do ônus da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. É 

o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da 

justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça 

e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a 

mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir 

a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de 

adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Em sede de antecipação de tutela, pugna o requerente seja 

suspenso o desconto em sua folha de pagamento e autorizado o depósito 

em juízo do valor contratado, e que o requerido exclua e/ou abstenha de 

incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no 

contrato, dos juros e taxas a serem aplicadas seria adentrar as questões 

de mérito, incabível neste momento. Temos ainda que, para a exclusão ou 

que o requerido abstenha de incluir o nome do requerente nos cadastros 

de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança 

das alegações somente se materializa quando existe expressa 

contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente 

consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Além disso, do teor 

da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros 

encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às 

limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, 

entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. No tocante à capitalização de juros o Superior 

Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da 

capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, 

dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a 

pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face 

do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão 

contratual quanto à periodicidade. Desse modo, a simples alegação de que 

os juros contratados são abusivos, não tem o condão de levar a 

presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Também, é 

inviável, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo 

requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e que há 

capitalização indevida de juros. Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Nada obsta, 

entretanto, que a parte autora consigne em juízo o valor que entende 

devido, uma vez que não há qualquer vedação legal ao referido depósito, 

mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a 

tutela requerida. Diante disso, defiro o pedido de consignação do valor que 

entende devido, que deverá ser depositado na conta única mediante 

expedição de guia mensal junto ao site da referida conta única 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a 

data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 26 de abril de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003062-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MENDONCA CAMPOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003062-95.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Recebo 

os presentes embargos SEM o efeito suspensivo, tendo em vista a 

ausência dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 do 

CPC. II – Intime-se o Banco embargado, na pessoa de seus Patronos, para 

impugnação, no prazo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de abril de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002196-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI SANTOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002196-87.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Joceli 

Santos da Conceição ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais em face de Club Mais 

Administradora de Cartões. Aduz o requerente que seu nome foi incluso 

junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido, 

entretanto, que não possui contratos ou débitos junto a este. Que o 

requerido negativou seu nome indevidamente. Assim, requer em sede de 

tutela antecipada que o requerido exclua e se abstenha de incluir seu 

nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a inversão do 

ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da 

justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça 

e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a 

mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir 

a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de 

adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 
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assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). No que tange ao pedido de tutela de urgência, é uma 

providência que possui cognição sumária. Analisando o feito através 

desta ótica, vislumbro os requisitos necessários a sua concessão, 

conforme o art. 300 do CPC. A probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, se constatam quando o 

requerente aduz que não possui débitos com o requerido. Ainda, pelo fato 

de haver restrição ao crédito por uma dívida que, segundo alega, não 

contratou, o que lhe causará prejuízo econômico e moral. Diante disso, 

defiro a tutela de urgência. Oficiem-se às entidades SERASA e SPC, para 

que providenciem a exclusão de seus registros de inadimplência 

constantes em nome do requerente, no que tange aos débitos dos 

contratos junto ao requerido, objetos da presente demanda. Ainda, 

intime-se o requerido para que venha a se abster de realizar novas 

inclusões em nome do requerente nos cadastros de quaisquer órgãos de 

proteção ao crédito, até ulterior deliberação, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

conforme artigo 497 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado 

as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de abril de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002857-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR DA SILVA BRITO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002857-66.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas. II – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 

341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. III – 

Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004135-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004135-05.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas. II – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 

341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. III – 

Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003552-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMENICIO MADEIRA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003552-20.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas. II – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 

341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. III – 

Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024341-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABERALDO DUARTE JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1024341-74.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas. II – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 

341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. III – 

Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004949-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICE AUXILIADORA MOREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR NORONHA SIQUEIRA OAB - MT22313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 
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1004949-17.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Laurice 

Auxiliadora Moreira Borges ingressou com Ação Revisional de Contrato de 

Empréstimo /c Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência em face de 

Banco Daycoval S/A. Afirma a requerente que firmou com o requerido dois 

contratos de empréstimo consignados em sua folha de pagamento, mas 

que há incidência indevida nestes de capitalização de juros. Assim, em 

sede de tutela antecipada, requer a alteração dos contratos para que 

sejam descontados sem capitalização de juros, a inversão do ônus da 

prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Defiro a emenda à inicial. Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Em sede de antecipação de tutela, pugna a requerente sejam 

alterados os contratos, excluindo a capitalização de juros para os 

descontos em sua folha de pagamento. Entretanto, analisar os pedidos de 

alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros e taxas a serem 

aplicadas seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento. 

Do teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros 

e outros encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam 

às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, 

entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. No tocante à capitalização de juros o Superior 

Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da 

capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, 

dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a 

pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face 

do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão 

contratual quanto à periodicidade. Desse modo, a simples alegação de que 

os juros contratados são abusivos, não tem o condão de levar a 

presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Também, é 

inviável, apenas com base nas provas documentais produzidas pela 

requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e que há 

capitalização indevida de juros. Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Nada obsta, 

entretanto, que a parte autora consigne em juízo o valor que entende 

devido, uma vez que não há qualquer vedação legal ao referido depósito, 

mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a 

tutela requerida. Diante disso, defiro o pedido de consignação do valor que 

entende devido, que deverá ser depositado na conta única mediante 

expedição de guia mensal junto ao site da referida conta única 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a 

data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de abril de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007921-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

MARCOS ANTONIO MALUF (AUTOR)

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (AUTOR)

MARCELO BENEDITO MALUF (AUTOR)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMIN LOHBAUER OAB - SP231548 (ADVOGADO)

RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA OAB - SP66355 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007921-57.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 3.979.435,42; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: MTM CONSTRUCOES LIMITADA, SM EMPREENDIMENTOS LTDA, 

SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

SAO BENEDITO LTDA, MARCELO BENEDITO MALUF, MARCOS ANTONIO 

MALUF Parte Ré: RÉU: BANCO ORIGINAL S/A Despacho Vistos etc. 

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 

Aguarde-se o julgamento do recurso de agravo de instrumento de nº 

1004294-71.2018.8.11.0000. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de abril de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010962-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - SP0209931A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010962-32.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[CAPITALIZAÇÃO / 

ANATOCISMO, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANCA Parte 

Ré: RÉU: BANCO DO BRASIL SA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Deixo de apreciar os embargos de declaração junto ao ID 12951935, tendo 

em vista o pleito de ID 12960597. II – Defiro o pedido junto ao ID 12960597, 

para a parte autora consignar em juízo a quantia do débito, e para tanto, 

intime-se a requerente para comprovar nos autos o valor depositado, 

conforme contratado. III – Intime-se o Banco requerido para que se 

abstenha/suspenda de realizar os descontos dos débitos em conta salário 

da requerente do contrato discutido nos autos, tendo em vista o depósito 

em juízo. IV – Defiro também a exclusão de seu nome dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, para tanto, intime-se o requerido para que 

exclua e se abstenha de incluir o nome da requerente junto aos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), referente ao 

mencionado contrato. Servindo própria decisão como intimação e citação 

do Banco requerido, ficando desde já autorizado o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça de plantão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de abril de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 
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Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001824-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALIFFER MATIAS PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001824-41.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 36.060,05; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: WALIFFER MATIAS 

PEREIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Compulsando os autos 

observo que não consta nos autos o cumprimento da liminar de busca e 

apreensão do bem, bem como, o requerido não foi devidamente citado. 

Entretanto, observo que o requerido compareceu espontaneamente aos 

autos na petição de Id. 12964128, postulando pela purgação da mora. 

Diante de seu comparecimento espontâneo, dou-o por citado. Defiro o 

pedido de purgação de mora. Em relação ao pedido de gratuidade da 

justiça, postulado pelo requerido, perfilho do entendimento uníssono do 

Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça em favor 

do requerido. Diante do comprovante de pagamento apresentado na 

petição de Id. 12964139, realizado exatamente no valor total do contrato, 

indicado na exordial, deve o bem permanecer em favor do requerido. 

Recolha-se, imediatamente o mandado expedido. Em sendo necessário, 

defiro o pedido de restituição do veículo ao requerido, para tanto, 

expeça-se Mandado de Restituição do veículo, ficando desde já 

autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de plantão. 

Intime-se o requerente para que se manifeste sobre o valor depositado, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Aguarde-se o prazo para 

apresentação de defesa. Em seguida, certifique-se. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 27 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1164229 Nr: 37637-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E 

OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA POLICIA MILITAR E DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ASSOADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC DO ESTADO

 Ante o exposto:a)- Afasto a preliminar de incompetência deste Juízo;b)- 

Não vislumbrando hipótese que possa levar à extinção do processo sem 

julgamento do mérito ou ao julgamento imediato da lide, julgo o processo 

saneado, eis que estão presentes todas as condições da ação, bem como 

os pressupostos de validade, existência e desenvolvimento da relação 

processual. Reconheço que as partes são legítimas e bem representadas. 

Assim, saneado o processo, fixo como ponto controvertido: “Se há ou não 

omissão do Estado de Mato Grosso no que se refere à implantação do 

adicional noturno instituído pela Lei Complementar Estadual nº 555/2014 na 

folha de pagamento dos Militares substituídos”;c)- Determino que as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se resta alguma prova a 

ser produzida neste Juízo, especificando com objetividade quais são e, 

também, justificando a pertinência das mesmas;d)- Decorrido o prazo, 

certifique-se, em seguida, dê-se vista ao Ministério Público, na condição 

de fiscal da lei;e)- Após, retornem-me os autos conclusos.Intimem-se, 

inclusive o Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 202616 Nr: 17879-41.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO MURILO BARBOSA, MIRELA SOARES 

LENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI INÊS JAGER PEREGO - 

OAB:15.901, ISRAEL ANIBAL SILVA - OAB:4.121/MT, LAURO JOSÉ DA 

MATA - OAB:3.774/O-MT, MARCOS FERREIRA GIRÃO JUNIOR - 

OAB:9.105/MT, Robison Henrique Perego - OAB:18.498-O, THIAGO 

GALINDO PLACHESKI - OAB:9.291-MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. despacho de fl. 630, remeto 

o feito a expedição de matéria para imprensa a fim de intimar a parte 

requerida do teor da r. decisão de fls. 618/619 adiante transcrita"(...)Ante 

o exposto:a) Indefiro o pedido de exclusão da solidariedade dos 

executados quanto ao ressarcimento do Erário e ao pagamento da multa 

civil; b) Indefiro o parcelamento do montante executado, nos moldes do 

requerido; c) Indefiro a liberação da restrição inserida via sistema Renajud 

no automóvel marca Fiat, modelo Uno Mille Way Econ, placa NOS 5537, cor 

Prata, por conseguinte, determino a expedição de mandado de penhora e 

avaliação daquele; d) Postergo a análise do requerimento de desbloqueio 

do valor de R$ 17.816,41 (dezessete mil oitocentos e dezesseis reais e 

quarenta e um centavos) da conta poupança nº 7.244-3, agência 0598-3, 

Banco Bradesco e determino que a executada, em querendo, traga aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato bancário dos 6 (seis) meses 

anteriores a realização do bloqueio via sistema Bacenjud (19/12/2016 – fl. 

596). Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 747629 Nr: 44882-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PINTO DA SILVA, WLAMIR BENEDITO 

SOARES, MURILO DE SANT'ANA BARROS, DIOGE FARIA SODRE, 

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, JAIRO CALAMIR DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT, BRENO MENDES TAQUES - OAB:15.025/MT, CARLOS 

EDUARDO P. BRAGA - OAB:12.572/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FLAVIA 

CAROLINE TAQUES FERREIRA - OAB:9131, FLAVIO ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 13.355, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, JOILSON 

RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18.869/MT, JOILSON RUAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18869, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8.578, Larissa Hernandes Zanetti - OAB:13360/MT, 

LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - OAB:14.607/MT, REGINA CELI 

SILVA PEREIRA - OAB:6589/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.187/MT
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 Vistos etc. Diante do teor da certidão fls. 2.018, declaro preclusas as 

oitivas das testemunhas arroladas pela defesa do requerido Dioge Faria 

Sodré, às fls. 1.576, haja vista que deixou transcorrer o prazo estipulado 

na decisão de fls. 1.932, não se manifestando nos autos. Homologo, para 

que surta seus efeitos legais, a desistência da oitiva da testemunha 

Deusdeti Pedroso Leite, conforme pleiteado pelo representante ministerial, 

neste ato. Redesigno a audiência, para o dia 03 de julho de 2018, às 

14:30hs, para audiência de instrução. Ainda, haja vista a redesignação da 

presente audiência, defiro o prazo de cinco dias, para que a defesa do 

requerido Jairo, por meio da Defensoria Pública, manifeste sobre o atual 

endereço da testemunha Munil. Abra-se vista dos autos a Defensoria 

Pública. Ainda, intime-se a testemunha Hernandes da Silva Coutinho, uma 

vez que sequer foi expedido mandado para sua oitiva nesta data. Sai a 

testemunha Elson de Oliviera, devidamente intimada neste ato, devendo o 

advogado do requerido Marcos trazer a testemunha Alcebíades Espírito 

Santo à audiência redesignada, independentemente de intimação (art. 455, 

do CPC). Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Mogi das Cruzes/SP, 

para a oitiva da testemunha Rosângela Aparecida do Espírito Santo, 

arrolada pelo Ministério Público, no enderço atualizado via Bacenjud. 

Oficie-se à Comarca de Rio de Janeiro, solicitando a devolução da carta 

precatória expedida, para colher depoimento pessoal do requerido Murilo 

de Sant’ana Barros, devidamente cumprida ou informações sobre o 

cumprimento. Após a manifestação da Defensdoria Pùblica, façam-me os 

autos imediatamente conclusos, para deliberar sobre a necessidade de 

determinação nova intimação ou outras ações. Saem os presentes 

devidamente intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1127712 Nr: 22055-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - 

OAB:13647/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA RAMIRES 

FERNANDES - OAB:OAB/MG 157.517, JUSSARA MARQUEZINI FRANÇA 

SPATARA - OAB:OAB/MG 99.134, MAURICIO GUIMARÃES VELOSO - 

OAB:OAB/MG 102.579, SHIRLENE DA SILVA TAVARES - OAB:OAB MG 

125.126

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a renúncia juntada na ref. 117, 

remeto o feito a expedição de matéria para imprensa para republicar o 

despacho de ref. 113, adiante transcrito: "(...) Desta forma, considerando 

o lapso temporal decorrido desde que o Estado de Mato Grosso juntou os 

documentos que demonstram a solução parcial do litígio e as reiteradas 

afirmações que estariam em tratativas para um acordo, determino a 

intimação do Estado de Mato Grosso e da empresa requerida para que, no 

prazo de vinte (20) dias, comprovem, por meio de documentos hábeis, 

quais inconformidades/irregularidades apontadas na inicial foram sanadas 

e quais ainda permanecem sob análise de responsabilidade.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1071063 Nr: 55845-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTOVÃO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOUZA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:9.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento a r. decisão de fl. 149, remeto o 

feito a expedição de matéria para imprensa a fim de intimar o requerente 

para promover o regular andamento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1110514 Nr: 14891-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ELIANE LEMES DA ROCHA IDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Mamam Dorigatti 

(Procurador do Estado) - OAB:13647-A, GRHEGORY PAIVA PIRES 

MOREIRA MAIA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 

OAB:11.140/MS, MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:16389/MT, 

PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Certifico e dou fé que, em cumprimento a r. decisão ref. 45, remeto o feito 

à expedição de matéria de imprensa, a fim de intimar a 

requerida/reconvinte para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas conforme cálculo ref. 50, sob pena de ser cancelada a distribuição 

do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 816462 Nr: 22903-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR SANTOS MOREIRA, LUCIANO NUNES, 

DEODATO SEABRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Mamam Dorigatti 

(Procurador do Estado) - OAB:13647-A, ROBERTO APARECIDO TURIN 

- OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JOSE SILVA - 

OAB:9053/O, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, JULIO TARDIN - OAB:OAB/MT 4479, RAFAEL JARA BIGIO - 

OAB:20194/O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento a r. decisão de fls. 733/735, 

remeto o feito à expedição de matéria de imprensa, a fim de intimar as 

partes requeridas para, no prazo de 15 (quinze) dias, informarem se resta 

alguma prova a ser produzida neste Juízo, especificando com objetividade 

quais são e, também, justificando a pertinência das mesmas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1277187 Nr: 931-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO GONÇALVES VIANA, IMOBILIÁRIA 

RIVA LTDA -ME, CEZAR CLESER LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO RODRIGUES ALESSI 

JUNIOR - OAB:PROMOT. DE JUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Carlotto Correa - 

OAB:13318, Rodolfp Wilson Martins - OAB:5858-A, Sandro Roberto 

Almeida - OAB:7619, Talita Borges Reis - OAB:19942

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória da Comarca de Primavera do Leste-MT, 

objetivando inquirir a testemunha Sidney Monteiro de Mattos.

 Designo o dia 21/05/2018, às 14h00min, para a realização da audiência 

objeto do ato deprecado.

Intime-se a testemunha (Sidney Monteiro de Mattos) arrolada pelo Autor 

nos moldes do disciplinado no inciso IV do §4º do art. 455 do CPC, com a 

advertência de que o não comparecimento à audiência de instrução e 

julgamento, sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e 

responderá pela despesa do adiamento (art. 455, §5º, do CPC).

Considerando que a testemunha é servidor público, expeça-se o 

necessário, de acordo com o inciso III do §4º do art. 455 do CPC.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões
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1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010397-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNESTO CAMPOS FILHO OAB - MT0006666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. M. B. (REQUERIDO)

A. M. B. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1010397-68.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos dos Provimentos nº 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, impulsiono este 

processo para, INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. oficial de justiça, devendo ser emitida guia 

pública, por meio do site do Tribunal de Justiça, conforme procedimento a 

seguir: Serviços - Guias – Diligência - Emissão de Guia de diligência. 

CUIABÁ, 27 de abril de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária 

(assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010681-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANE COSTA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL DOS SANTOS FREIRE (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: 

1010681-76.2018.8.11.0041 Parte Autora: AUTOR: ALIANE COSTA 

CUNHA Parte Ré: RÉU: MICHEL DOS SANTOS FREIRE Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Trata-se de 

Ação de Revisional de Alimentos, proposta por Mariana Costa Freire e Luiz 

Fernando Costa Freire, representados por sua genitora Aliane Costa 

Cunha, em face de Michel dos Santos Freire, todos devidamente 

qualificados nos autos. Designo audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento, para o dia ---__ de _______ de 2018 às __:__ horas. Cite-se 

a parte ré e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus advogados e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando a ausência da autora 

em extinção e arquivamento do processo e, do réu em confissão e revelia. 

Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar a ação, 

desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, 

à oitiva de testemunhas e à prolação da sentença. Ante a ausência de 

documentos comprobatórios dos rendimentos auferidos pelo demandado, 

bem como, dos gastos que a autora possui com os infantes, deixo por ora, 

de apreciar o pedido para majoração dos alimentos, tendo em vista o 

necessário contraditório. Intime-se a autora por meio de seu ilustre 

advogado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020139-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. B. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

CARLA FABIOLA PADILHA DIAS OAB - MT11256/O (ADVOGADO)

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1020139-54.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: JOACYR ALENCAR OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: ADRIANA CAROLINA BERTOLETTI OLIVEIRA Vistos etc. Ante 

as informações acerca do endereço do demandado (id. 11385815), 

designo audiência de conciliação para o dia 06 de junho de 2018, às 09:30 

horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a 

parte ré e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do 

mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida solenidade. Intime-se a atora, por 

meio de sua culta advogada. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006629-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ARAUJO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA SILVA PIRES DE CAMARGO (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: 

1006629-37.2018.8.11.0041 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, 27 de abril de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1011097-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVERIO CALHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA PINHO DE OLIVEIRA PAULINO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1011097-44.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: EDUARDO 

SILVERIO CALHAO Parte Ré: REQUERIDO: PRISCILLA PINHO DE OLIVEIRA 

PAULINO Vistos etc. Defiro a gratuidade processual nos termos da Lei 

1.060/50. Trata-se de Ação de Oferta de Alimentos c/ Regularização de 

Guarda e Direito de Convivência, proposta por Eduardo Silvério Calhao, em 

face de Priscilla Pinho de Oliveira Paulino, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Discorre o autor sobre grande dificuldade de relacionamento 

com a mãe de sua filha, enfatizando vários desentendimentos, inclusive, 

na presença da adolescente Yasmim. Informa que já deteve a guarda 

unilateral da infante, mas que atualmente esta se encontra sob os 

cuidados da requerida. Reclama que vem sendo desrespeitado pela mãe, 

na condução de sua paternidade e requer medida protetiva de 

afastamento da demandada de si e dos lugares onde este se encontrar, 

visando evitar desentendimentos e risco de violência. Alerta para o fato de 

que Yasmim vem faltando frequentemente às aulas, com a anuência de 

sua genitora. Oferta alimentos, mediante desconto em sua folha de 

pagamento. É o breve relatório. Diante dos fatos narrados na inicial, 

entendo prudente, a realização de audiência de justificação para o dia 13 

de junho de 2018, às 15.30 horas, ocasião em que o autor poderá se 

fazer acompanhar de suas testemunhas. Em que pese a solenidade acima 

determinada, a convivência paterno-filial deve ser resguardada, razão 

pela qual, determino que a adolescente Yasmim, permaneça na companhia 

de seu genitor, em finais de semana alternados, devendo o pai retirá-la na 

escola na sexta-feira e entregá-la no mesmo local, na segunda-feira 
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subsequente, no horário escolar, até ulterior deliberação. Nos feriados a 

jovem deverá permanecer em companhia de seu pai, de forma a se 

equilibrar o tempo de convivência da filha de forma mais harmônica entre 

os genitores. Quanto aos alimentos, defiro, por ora, o montante ofertado e 

fixo os alimentos provisórios em 25% (vinte e cinco por centos), dos 

rendimentos líquidos do autor, considerados apenas os descontos legais. 

O adimplemento se dará, por desconto em folha de pagamento do 

alimentante e depósito na conta da requerida Priscilla, a ser informada, 

nestes autos, em 05 (cinco) dias. A prestação alimentícia deverá incidir, 

também, nas verbas de 13º salário, adicional de férias e rescisórias. 

Cite-se a requerida mediante às advertências legais, intimando-a, na 

mesma comunicação, para comparecer à audiência determinada. 

Determino a realização de estudos da área psicossocial, relativamente às 

duas famílias, com ênfase na adolescente em questão, a ser remetido a 

este juízo, no prazo de 15 (quinze) dias. Requisitem-se da escola onde 

Yasmim estuda, informações circunstanciadas sobre seu desempenho 

escolar, onde constem, frequência e pontualidade, além do comportamento 

da jovem, relação com sua família e todo e qualquer outro dado que se 

julgue necessário, para compreensão do contexto onde Yasmim se insere. 

Faça constar o prazo de 05 (cinco) dias, para a vinda dos 

esclarecimentos. Em decorrência do cenário exposto, até o momento, 

determino a presença do autor, da requerida e da jovem Yasmim, na 

Oficina de Pais e Filhos, no dia 15 de junho de 2018, das 13.30h às 18.00 

horas, na sede do Tribunal de Justiça deste Estado, Anexo Des. Antonio 

Arruda. Oficie-se à Coordenação do referido Projeto. Deixo de apreciar, 

nesta ocasião, o pedido de guarda unilateral, em favor da demandada, 

primeiro porque o requerente não pode postular, em nome de terceiro e, 

segundo, pelo modelo legal vigente que, determina o compartilhamento da 

guarda por ambos genitores, sendo certo que, o desentendimento entre 

estes, por si só, não é fator de afastamento desse tipo de guarda, uma 

vez que esta é a modalidade recomendada para o pleno desenvolvimento 

infanto-juvenil. Desse modo, esse juízo analisará a questão da guarda, 

após a realização da solenidade aprazada acima. Como medida de 

celeridade e economia processual, sirva a cópia da presente, como 

mandado de citação/intimação.[2] Intime-se o autor, por meio de sua ilustre 

advogada, nos moldes do art. 334, § 3º do CPC. Dada a aproximação de 

feriado e ante a aparente dificuldade de entendimento entre as partes, 

cumpra-se a presente decisão com urgência, por oficial de justiça 

plantonista, se necessário. Desde logo, advirto a requerida Priscilla que, 

se abstenha de manter contato pessoal com o autor, bem como, de ir à 

sua residência ou local de seu trabalho, até ulterior deliberação. 

Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

[2] Endereço para a intimação da requeria PRISCILLA PINHO DE OLIVEIRA 

PAULINO: Rua Itapeairu Mirim, casa 14, Qd.12, CPA I, Cuiabá/MT. ZONA 

06.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 839097 Nr: 43630-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOPES, MOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTS, WES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:13548/MT, DIONE FRANCISCA MARANHAO DE Q. 

ALMEIDA - OAB:4166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 

- OAB:15.056/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16.783/O

 Código 839097

Vistos etc.

 Tratam-se de Embargos de Declaração, interpostos por Antônio Sérgio de 

Almeida Filho e Dione Francisco Maranhão de Queiroz Almeida, 

colacionados às fls. 166/170, em face da sentença de fl. 165.

Sustentam os embargantes que, embora o processo tenha sido extinto, 

por desinteresse da parte, na verdade, por um lapso de leitura nas 

intimações publicadas no PJE, não impulsionaram o processo quando 

intimados, bem como, que, embora atuem em causa própria, deveriam ter 

sido intimados pessoalmente para dar prosseguimento, em cumprimento ao 

disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, a teor do 

disposto no art. 1.022, do CPC, o que não se verifica no presente caso.

Na verdade, o que os embargantes buscam é a reanálise da matéria, por 

este Juízo, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Somente a título de argumentação, esclareço que a norma contida no §1º 

do art. 485 do Código de Processo Civil, se destina a proteger a parte, da 

eventual desídia do seu procurador, razão pela qual se torna 

desnecessária a intimação pessoal daquele que atua em causa própria, 

quanto validamente intimado por meio do DJE.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, CONHEÇO e 

NEGO provimento aos embargos declaratórios opostos, por falta de 

amparo legal.

Mantenho incólumes os termos da sentença de fl. 165.

P. R. I. C.

 Cuiabá-MT, 24 de abril de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1030382 Nr: 36971-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDA, MDC, CCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, DENIZE MORETTO - OAB:10.424, VANESSA 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:22.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação 1030382

Vistos etc.

Diante da informação de fls.810, redesigno a audiência de fls.200, para o 

dia 08 de maio de 2018, às 08:30 horas.

Intimem-se, por meio dos ilustres advogados.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 26 de abril de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032515-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA FERNANDA ZEFERINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT0004265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ GOMES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

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: 

1032515-72.2017.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TAINARA FERNANDA ZEFERINO DOS SANTOS Parte Ré: 

INVENTARIADO: JUAREZ GOMES DOS SANTOS Vistos etc. Acolho a 

emenda da inicial constante no Id. 12803336. Defiro, por ora, a gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1060/50. Nos termos do provimento nº 

56/2016 – CNJ determino a intimação da parte autora, para que em 10 

(dez) dias, traga aos autos certidão de inexistência de testamento deixado 

pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de 

Serviços Compartilhados. Nomeio como inventariante Tainara Fernanda 

Zeferino dos Santos. Intime-se, para que, preste compromisso em 05 

(cinco) dias e, as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes, em conformidade com o art. 620 do CPC. Na mesma 

oportunidade devem ser apresentadas aos autos, as certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal. Sendo de interesse da inventariante, junto às 

primeiras declarações, pode ser aportado o plano de partilha amigável (art. 

651, CPC). Citem-se, após, os interessados não representados, se for o 

caso, bem como intime-se a Fazenda, (CPC art. 626), manifestando-se ela 
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sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar provas de 

cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que 

poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 do CPC), 

manifestando-se expressamente. Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e, quanto aos valores, iniciais ou atribuídos às 

ultimas declarações (art. 628 do CPC) e digam em 10 dias (art. 637 do 

CPC). Se concordes, ao cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do CPC). 

Determino a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de 

existência de ativos em nome do falecido JUAREZ GOMES DOS SANTOS, 

CPF nº 452.822.421-68, filho de Jose Coimbra dos Santos e Zenaide 

Gomes dos Santos. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD, em 

busca de informações sobre a existência de veículo registrado em nome 

do de cujus. Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação de 

existência / inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, 

via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja 

valores, estes devem ser transferidos para a conta judicial, devidamente 

vinculada a estes autos. Intime-se. 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: 1024284-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. P. (EXEQUENTE)

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

J. C. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (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: 1024284-56.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: VALENTINA CUSTODIO PENCO, JOAQUIM CUSTODIO 

PENCO, JULIANA CUSTODIO DE SOUZA Parte Ré: EXECUTADO: 

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO Vistos etc. Intimem-se as 

partes, por meio dos ilustres advogados, para que, se manifestem, em 05 

(cinco) dias, acerca do cálculo apresentado no id. 12930911. Após, vista 

ao douto Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 

abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009241-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAELA DE DEUS SOUZA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE UBIRATAN TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARILANDIA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

HUMBERTO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARLEI TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

UBIRACY TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO BONATELLI OAB - MT10224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL TEIXEIRA RODRIGUES (INVENTARIADO)

José Teixeira da Silva (INVENTARIADO)

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: 

1009241-79.2017.8.11.0041. Parte Autora: REQUERENTE: MARLEI 

TEIXEIRA DA SILVA, JOSE UBIRATAN TEIXEIRA DA SILVA, ISMAELA DE 

DEUS SOUZA TEIXEIRA DA SILVA, MARILANDIA TEIXEIRA DA SILVA, 

UBIRACY TEIXEIRA DA SILVA, HUMBERTO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA, 

MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA Parte Ré: INVENTARIADO: IZABEL 

TEIXEIRA RODRIGUES, JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA Vistos etc. Compulsando 

os autos, verifica-se que foram realizas buscas de bens e valores em 

nome dos inventariados – id. 10909497, por meio das quais foi encontrado 

um veículo Fiat/Uno Mille Way, ano/modelo 2009/2010, placa JSJ0062, em 

nome do inventariado José Teixeira da Silva. Ademais,verifica-se que não 

foram encontrados valores em nome do inventariado José Teixeira da 

Silva, entretanto, no que se refere à inventariada Izabel Teixeira 

Rodrigues, não foi possível o bloqueiodos valores, conforme extrado de id. 

10909497. Diante do exposto, PROCEDA-SE nova busca de valores, em 

nome da inventariada Izabel Teixeira Rodrigues, CPF nº. 127.914.821-72, 

por meio do sistema conveniado, em sendo negativa oficie-se. 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). Após, INTIME-SE a 

inventariante, para que apresente novo plano de partilha, realizando a 

inclusão do supra referido veículo, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de abril de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008985-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NASLA CAROLINA DE OLIVEIRA E SILVA (RÉU)

NADIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (RÉU)

ANDREI LUCAS DE OLIVEIRA E SILVA (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: 

1008985-05.2018.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANDERSON DE ARRUDA E SILVA Parte Ré: RÉU: ANDREI LUCAS DE 

OLIVEIRA E SILVA, NASLA CAROLINA DE OLIVEIRA E SILVA, NADIA 

AUXILIADORA DE OLIVEIRA Vistos etc. Acolho a emenda da inicial 

constante no Id. nº 12794569. Defiro a gratuidade processual, nos termos 

da Lei 1060/50. O pedido de antecipação da tutela de urgência poderá ser 

concedido, liminarmente, quando evidenciada a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, com base nos 

requisitos ínsitos no art. 300 do Código de Processo Civil que estabelece: 

“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.” A probabilidade do direito exigida pelo caput 

do art. 300, do Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto 

à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada nos autos, de acordo com as provas apresentadas pelo 

autor de suas necessidades, bem como, pela remuneração auferida 

atualmente pelo alimentante. Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do 

CPC, defiro parcialmente a liminar pretendida, pelo que, minoro os 

alimentos para o correspondente a 50% (cinquenta por cento) salário 

mínimo vigente, que hoje importam em R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e 

sete reais). Designo audiência de conciliação, para o próximo dia 07 de 

junho de 2018, às 13:00 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a 

fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, 

fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, 

o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Como 

medida de celeridade e economia processual, sirva cópia da presente 

como mandado de citação e intimação. Intime-se o autor, por meio de seu 

ilustre advogado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de abril de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] 

Endereço: Av. das Palmeiras, 132, Condomínio Rio Claro, Jardim Imperial, 

em Cuiabá/MT, CEP: 78075-850. ZONA: 04

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035751-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DE CAMARGO ROVERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES OAB - 

MT0007730A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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KARLA ROMERO SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERENCIA SPEDITA SANTOS OAB - MT6186/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: 1035751-32.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR: CESAR AUGUSTO DE CAMARGO ROVERI Parte Ré: RÉU: 

KARLA ROMERO SANTOS Vistos etc. A partir da Resolução nº 125, de 29 

de novembro de 2010, o Conselho Nacional de Justiça deu um importante 

passo para estimular a Mediação e a Conciliação, ao instituir a Política 

Judiciária Nacional de tratamento aos conflitos de interesses, incumbindo 

aos órgãos judiciários, de oferecer mecanismos de soluções de 

controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a 

mediação e a conciliação, bem como prestar atendimento e orientação ao 

cidadão. Acrescente-se a isso, o fato de que, a natureza da matéria 

vindicada, induz à busca de auto composição, sendo a conciliação e 

mediação, meio eficaz para por fim ao litigio. Sendo assim, em que pese ter 

restado inexitosa, a tentativa de conciliação entre partes, conforme 

evidenciado em audiência anterior, designo sessão de mediação, para o 

próximo dia 18 de junho de 2018, às 13:30 horas, a ser presidida por 

mediador certificado. Intimem-se as partes, por meio de seus ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009604-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON TIAGO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE MARIA LEITE (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: 

1009604-32.2018.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MAICON TIAGO DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: 

LUCIENE MARIA LEITE Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com 

fundamento na Lei nº 1060/50. Trata-se de Ação Declaratória de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, 

proposta por Maicon Tiago de Arruda, em face de Luciene Maria Leite, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 05 de junho de 2018 às 17:30 horas, a ser 

realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] 

e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Como medida de celeridade e economia 

processual, sirva cópia da presente, como mandado de citação/intimação 

da requerida. Intime-se o autor por meio de sua ilustre advogada. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de abril de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: Rua 03, 

Quadra 06, Casa 37, Parque Nova Esperança III, em Cuiabá/MT. ZONA: 07

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1021996-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIENE RIBEIRO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER CAMILO DE LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOUZA NUNES OAB - MT0014676A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1021996-72.2016.8.11.0041 AUTOR: VALMIENE RIBEIRO 

LOPES RÉU: WAGNER CAMILO DE LIMA Vistos etc. Como medida de 

celeridade, designo audiência de conciliação, a ser presidida, 

excepcionalmente por esta magistrada, para o dia 07 de junho de 2018, às 

15:20 horas. Intimem-se por meio dos ilustres advogados. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001751-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA GABRIELY APARECIDA DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SIRLEY MACEDO RAMOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES OAB - 

MT0007730A-O (ADVOGADO)

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: 1001751-26.2017.8.11.0002 Parte 

Autora: AUTOR: CAMILLA GABRIELY APARECIDA DE OLIVEIRA RAMOS 

Parte Ré: RÉU: MARIA SIRLEY MACEDO RAMOS Vistos etc. Designo 

audiência de conciliação, a ser presidida, por esta magistrada, para o dia 

12 de junho de 2018, às 14:40 horas. Intimem-se por meio dos ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de abril de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005762-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CERQUEIRA PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE DE SOUZA PEDROSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1005762-44.2018.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JULIO CESAR DE CERQUEIRA PEDROSO Parte Ré: RÉU: JULIANE DE 

SOUZA PEDROSO Vistos etc. Acolho a emenda da inicial constante no Id. 

nº 12258028. Defiro a gratuidade processual, nos termos da Lei 1060/50. 

O pedido de antecipação da tutela de urgência poderá ser concedido, 

liminarmente, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, com base nos requisitos 

ínsitos no art. 300 do Código de Processo Civil que estabelece: “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.” A probabilidade do direito exigida pelo caput 

do art. 300, do Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto 

à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada nos autos, de acordo com as provas apresentadas pelo 

autor tendo, em vista que o mesmo é aposentado, recebe benefício no 

valor de R$ 1.106,06 (mil cento e seis reais e seis centavos), e que a 

qualquer momento pode vir a cessar, pois passará por uma perícia 

médica, junto ao INSS, bem como, pela idade da alimentanda que, já possui 

18 anos de idade, não esta cursando nível superior, e convive em união 

estável com seu companheiro. Diante do exposto, com fulcro no art. 300 

do CPC, defiro parcialmente a liminar pretendida, pelo que, determino que, 

o pagamento dos alimentos se dê na conta judicial, devidamente vinculada 

a estes autos, até ulterior deliberação. Designo audiência de conciliação, 

para o próximo dia 05 de junho de 2018, às 17:00 horas, a ser presidida 

pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, 

intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Como medida de celeridade e economia 
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processual, sirva cópia da presente como mandado de citação e 

intimação. Intime-se o autor, por meio de sueu ilustre advogado. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de abril de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: Avenida 

Mario Andreazza, Residencial Esmeralda, Guarita, em Várzea Grande/MT. 

ZONA: 08

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022113-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIRA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE QUEIROZ OAB - MG107929 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA FELIX DE LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O (ADVOGADO)

NADESKA CALMON FREITAS OAB - MT0011548A-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: 1022113-29.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR: JOSE LIRA FILHO Parte Ré: RÉU: LUCIANA APARECIDA 

FELIX DE LIMA Vistos etc. A partir da Resolução nº 125, de 29 de 

novembro de 2010, o Conselho Nacional de Justiça deu um importante 

passo para estimular a Mediação e a Conciliação, ao instituir a Política 

Judiciária Nacional de tratamento aos conflitos de interesses, incumbindo 

aos órgãos judiciários, de oferecer mecanismos de soluções de 

controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a 

mediação e a conciliação, bem como prestar atendimento e orientação ao 

cidadão. Acrescente-se a isso, o fato de que, a natureza da matéria 

vindicada, induz à busca de auto composição, sendo a conciliação e 

mediação, meio eficaz para por fim ao litigio. Sendo assim, em que pese ter 

restado inexitosa, a tentativa de conciliação entre partes, conforme 

evidenciado em audiência anterior, designo sessão de mediação, para o 

próximo dia 12 de junho de 2018, às ----08:30 horas, a ser presidida por 

mediador certificado. Intime-se a parte autora por meio de seu culto 

advogado. Sirva cópia da presente como mandado de intimação da parte 

requerida.[1] Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de abril de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço 

para a intimação da requerida LUCIANA APARECIDA FELIX DE LIMA: Rua 

Coronel Antonio Estigarribia, 550, casa 03, Duque de Caxias I, CEP: 

78043-274. ZONA 02.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028993-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YARAPORACAIANA CARDOSO REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DE ARAUJO BASTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(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: 1028993-37.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR: YARAPORACAIANA CARDOSO REIS Parte Ré: RÉU: 

MAURO DE ARAUJO BASTOS Vistos etc. A partir da Resolução nº 125, 

de 29 de novembro de 2010, o Conselho Nacional de Justiça deu um 

importante passo para estimular a Mediação e a Conciliação, ao instituir a 

Política Judiciária Nacional de tratamento aos conflitos de interesses, 

incumbindo aos órgãos judiciários, de oferecer mecanismos de soluções 

de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a 

mediação e a conciliação, bem como prestar atendimento e orientação ao 

cidadão. Acrescente-se a isso, o fato de que, a natureza da matéria 

vindicada, induz à busca de auto composição, sendo a conciliação e 

mediação, meio eficaz para por fim ao litigio. Sendo assim, em que pese ter 

restado inexitosa, a tentativa de conciliação entre partes, conforme 

evidenciado em audiência anterior, designo sessão de mediação, para o 

próximo dia 14 de junho de 2018, às 13:30 horas, a ser presidida por 

mediador certificado. Intimem-se as partes, por meio de seus ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de abril de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009472-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NAGAISHI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANE FIORI DA SILVA OAB - MT0015381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERREIRA NAGAISHI (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: 

1009472-72.2018.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FELIPE NAGAISHI DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PATRICIA FERREIRA 

NAGAISHI Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento na 

Lei nº 1060/50. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos com Pedido 

de Tutela de Urgência, proposta por Felipe Nagaishi de Oliveira, em face 

de Patricia Moraes Ferreira, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo sessão de mediação, para o próximo dia 23 de maio de 2018 às 

08:30 horas, a ser presidida por mediador certificado. Citem-se a parte 

ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do 

mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida solenidade. Outrossim, quanto ao 

pedido de tutela de urgência para exonerar os alimentos, deixo por ora de 

apreciá-lo, tendo em vista o necessário contraditório, uma vez que o 

divórcio se deu de forma consensual, onde consta que o autor pagaria a 

título de alimentos a requerida o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

pelo prazo de 24 meses. Intime-se o autor por meio de sua ilustre 

advogada. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: 

Rua da Fé, 220, Apto 401, Jardim Primavera – Residencial Grand Arena, 

em Cuiabá/MT, CEP: 78030-090. ZONA: 02

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019792-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDA DE MOURA CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CERQUEIRA CALDAS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

NILCE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

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: 

1019792-55.2016.8.11.0041. Parte Autora: REQUERENTE: CARLINDA DE 

MOURA CALDAS Parte Ré: INVENTARIADO: BENEDITO CERQUEIRA 

CALDAS Vistos etc. Infere-se dos autos que, houve a propositura de 

ação de abertura de testamento público, assim como, de ação de curatela 

de Carlinda de Moura Caldas, ora autora, que se encontra acometida de 

doença de Alzheimer, qual já contou com a decretação de sua curatela 

provisória, com a concessão da curadoria à Rita Helena de Alencastro 

Moura, sua sobrinha. Diante do grave estado de saúde da requerente, 

demonstrado por meio do estudo social, realizado na ação de curatela, 

acostado a estes autos no id. 12315721, DEFIRO o levantamento do valor 

correspondente à meação da autora, equivalente a 50% (cinquenta por 
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cento), dos valores depositados em conta judicial. No mais, SUSPENDO o 

curso do processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de aguardar a 

finalização da ação de abertura de testamento, para conclusão do 

presente inventário. EXPEÇA-SE alvará para levantamento da meação, 

transferindo-a para a conta corrente, em nome da autora, Carlinda de 

Moura Caldas, nº. 001000046051-1, agência 0016, da Caixa Econômica 

Federal, CPF 544.368.501-53. Com o decurso do prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 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-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1027960-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. A. V. (REQUERENTE)

M. D. V. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1027960-12.2017.8.11.0041, : Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/

[Alimentos, Regulamentação de Visitas, Dissolução]. REQUERENTE: SONIA 

MARIA DE ANUNCIACAO VASCONCELOS, MILTON DE VASCONCELOS 

FERREIRA Vistos. Sonia Maria de Anunciação Vasconcelos e Milton de 

Vasconcelos Ferreira aforaram Ação de Divórcio Direto Consensual pela 

qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a homologação do 

acordo constante do Id 9764799 e Id. 10524535. 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. 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, as 

ressalvas seguintes: a) o valor da pensão alimentícia aos filhos Thiago 

José de Anunciação Vasconcelos e Théo Jaime de Anunciação 

Vasconcelos, por exigência legal, deverá ser reajustada de acordo com 

os reajustes que sofrer o salário mínimo. Essa correção é necessária e 

está prevista no art. 1.710, do Código Civil, e visa a que se mantenha o 

poder aquisitivo da pensão, evitando-se nova ação, periodicamente; e b) 

esta sentença não está atribuindo ou certificando a propriedade dos bens 

imóveis citados no item III – Dos Bens a Partilhar, 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. 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, 02.04.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037333-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IARA TERESINHA MARCONDES DE ALMEIDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1037333-67.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 2.465,27; Tipo: Cível; 

Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/[BEM DE FAMÍLIA, ATOS 

UNILATERAIS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IARA 

TERESINHA MARCONDES DE ALMEIDA PIRES Parte Ré: Vistos. Refiro-me 

à petição de Id. 12734318, pela qual a autora requer seja retificado o 

alvará judicial expedido, para fazer constar autorização para levantamento 

e saque dos valores constante do PIS/PASEP n. 1.002996.853-1, de 

titularidade de José Raphael Fagundes de Almeida, mantido junto ao Banco 

do Brasil S/A. Em análise a inicial, verifico que o banco informado pela 

requerente foi a Caixa Econômica Federal. Com essas considerações, e 

confirmando os documentos acostados, altero a parte dispositiva da 

sentença, para dizer que, onde consta “... defiro o pedido de alvará 

formulado na inicial, autorizando o levantamento e saque dos valores 

porventura creditados, referente ao PIS/PASEP mantida junto a Caixa 

Econômica Federal, ...”, passe a constar “ ... autorizando o levantamento e 

saque dos valores porventura creditados, de titularidade de José Raphael 

Fagundes de Almeida, referente ao PIS/PASEP mantidos junto ao Banco do 

Brasil”. Esta peça torna-se parte integrante e indissociável da sentença de 

Id. 12397856. Expeça-se a segunda via do alvará. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23.04.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024664-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. D. C. (RÉU)

 

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  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1024664-79.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos, 

Fixação]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: IZALENE GOMES DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: GETULIO PANCRACIO DA CUNHA Vistos. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 

2º, do Código de Processo Civil. Versa a inicial sobre pedido de instituição 

de obrigação alimentar entre parentes, sendo o autor neto do requerido, 

postulação juridicamente possível, fundada nos arts. 1.696 e 1.698 do 

Código Civil, como exposto na peça de intróito. Analisando os autos, 

constata-se que o instrumento de procuração id 9376183, foi redigido em 

22.03.2017, especificamente para propor ação de execução de alimentos 

perante esta Vara. Assim, em princípio, entende-se que já existe uma 

ação de alimentos, seja em andamento ou já finda, pois do contrário não 

seria possível haver execução de alimentos. Além disso, o requerente já 

não é mais absolutamente incapaz, mas apenas relativamente, de forma 

que, doravante, deve participar do processo ativamente, não mais como 

representado por sua mãe, mas assistido por ela. É necessário, portanto, 

que essas questões sejam esclarecidas. Assim, indefiro o pedido de 

alimentos provisórios contra o avô, ora requerido. Sem prejuízo disso, e 

designo audiência de tentativa de conciliação, para o dia 28 de junho de 

2018, às 13h30min. Se não houver acordo, o requerido terá, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à ação, 

por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20.04.2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 768662 Nr: 21570-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRBM, RAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Requerente: Joice Rafaela Borges Moraes, Cpf: 

69754780153, Rg: 1336299-2 SSP MT Filiação: José da Silva Moares e 

Luzia Borges Moares, data de nascimento: 23/04/1982, brasileiro(a), 

natural de São bernardo-MA, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, 

Endereço: R Vinte e Seis Qd B Nº 71, Bairro: Residencial Coxipó, Cidade: 

Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 869056 Nr: 8828-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFMDSO, LJMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Luana Jaci Martins de 

Siqueira, Cpf: 01380361109, Rg: 1620217-1 SSP MT Filiação: Augusto 

Cesar Martins de Siqueira e Loacir Lopes da Silva Siqueira, data de 

nascimento: 29/05/1982, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), servidora pública, Endereço: Rua Des. Olegario Moreira de 

Barros, Bairro: Araés, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1075245 Nr: 57614-32.2015.811.0041

 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: NBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA NEVES DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:17268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Requerente: Nilton Batista Duarte, Cpf: 62245449134, 

Rg: 738875-6 SESP MT Filiação: Franco Batista Duarte e de Ivone Correa 

Duarte, data de nascimento: 17/09/1973, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, casado(a), bancario, Endereço: Rua 15, Qd 26, Casa 08, Setor 

V, Bairro: Cpa Ill, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1161064 Nr: 36398-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMB, SMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB, OGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Samara Martins Fonseca, 

Cpf: 06322265105, Rg: 2624995-2 SSP MT Filiação: Francisco Maximo da 

Fonseca e Ambrosina Martins, data de nascimento: 12/06/1995, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua O, Esquina 

C/ Rua P, S/n.º,, Bairro: Consil, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 943820 Nr: 56759-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJSDS, WSDS, YSDS, DSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5.896/OAB-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Danieli Santana de Assis, 

Cpf: 02558492144, Rg: 1895953-9 Filiação: Wilson Antonio de Assis e Nair 

Santana da Cruz, data de nascimento: 11/01/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), auxiliar administrativo, Endereço: Rua São 

Sebastião, Nº. 683, Bairro: São Matheus, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 960540 Nr: 5046-39.2015.811.0041

 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: KSSDA, JMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDA TAYSA PIMENTA MAIA - 

OAB:18984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Requerente: Kassia Sacamoto Santos de Arruda, Cpf: 

91661790178, Rg: 13580744 SSP MT Filiação: José Luiz Xavier dos 

Santos e Marina Sacamoto Santos, brasileiro(a), casado(a), professora, 

Endereço: Rua Primavera, Nº 555, Bairro: Jardim dos Manduri, Cidade: 

Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1095638 Nr: 8686-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCBDS, JLMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCINEY ARRUDA DA CRUZ - 

OAB:21605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCINEY ARRUDA DA CRUZ - 

OAB:21605

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Jennifer Lohaine Moraes 

Brito, Cpf: 05860124198, Rg: 2248805-4 SSP MT Filiação: Nilton Gomes 

Brito e Adriana Conceição de Moraes, data de nascimento: 30/05/1996, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Nortelândia, 

Nº 219, Bairro: Jardim Renascer, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 741240 Nr: 38025-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDCR-M, ENDCR, EHDCR, RKDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - 

OAB:12.818/MT, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6667, UNIC - 

UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Rozilene Kátia da Cruz, 

Cpf: 54542405168, Rg: 1056171-4 SSP MT Filiação: Candido da Cruz e 

Mirtes Maria de Souza, data de nascimento: 20/07/1975, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, separado(a) judicialmente, auxiliar de serviços, 

Endereço: Rua Beco Guaicurus, Q. 07, Lote 18, Bairro: Sol Nascente, 

Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 778718 Nr: 32139-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDA, GMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Requerente: Giovanna Martinelli Araujo, Cpf: 

52280624168, Rg: 0803259-9 SSP MT Filiação: Giovanni Martinelli e 

Terezinha Ferreira Paes Martinelli, data de nascimento: 06/06/1972, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), Endereço: Rua Vinte, 

1,31,10, Bairro: Morada do Ouro ii, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1033613 Nr: 38404-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHADS, SAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Solange Alves Petronilio, 

Cpf: 02008570100, Rg: 1874364-1 SSP MT Filiação: Acendino Batista 

Petronilio e Suely Alves de Souza, data de nascimento: 04/01/1990, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), auxiliar de produção, 

Endereço: Rua Macajuba, 25, Kitet 07, Bairro: Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1166126 Nr: 38439-18.2016.811.0041

 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: ASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAADC, CMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15.145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Requerente: Adilton Silva Rosa, Cpf: 07357586898, Rg: 

012128 SSP SP Filiação: Antonio Benedito Rosa e Lindaura Arruda Silva 

Rosa, data de nascimento: 21/07/1965, brasileiro(a), natural de Alto 

araguaia-MT, convivente, autonomo, Endereço: Rua 05, Quadra 05, Casa 

13, Setor 2, Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 716015 Nr: 9924-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFBJ, LOB, MJODS, LOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3237-B, DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - OAB:13.594/MT, DYNAIR 

ALVES DE SOUZA - OAB:4902 MT, GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-A/MT, IRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - OAB:9486, JOSE 

WILZEM MACOTA - OAB:7481, MARCOS ALEXANDRE COELHO - 

OAB:7.598, NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - OAB:15.285, NPJ - 

UNIRONDON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 9924-46.2011 – Código 716015

Autor: Rafael Ferreira Barbosa Junior, Lucas Oliveira Barbosa e Luan 

Oliveira Barbosa representador por sua genitora Maria José Oliveira da 

Silva

Requerido: Rafael Ferreira Barbosa

Ação de Alimentos

 Visto.

Cuida-se de ação em que a parte autora foi intimada pessoalmente para 

promover o regular andamento do processo, porém não houve 

manifestação.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o regular 

andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo os alimentos provisórios fixados à fl. 18.

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, 24 de abril de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 809397 Nr: 15877-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBDST, SILVIA LUCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCICLEI TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Silvia Lucia de Souza, 

Cpf: 00369476107, Rg: 016.91.826 SSP MT Filiação: Jorge Avelino de 

Souza e Sueli Rosa de Barros Souza, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: 

Rua Samanbaia, N. 15, Qda 28, Bairro: Jd. Imperial ii, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 856221 Nr: 58575-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEFDS, TCCF, LACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Luzia Auxiliadora Campos 

França, Cpf: 29274389191, Rg: 204.744 SSP MT Filiação: Gonçalo 

Rodrigues de Campos e Noemia Vieira Regis de Campos, data de 

nascimento: 23/05/1955, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, viuvo(a), 

serv. pública, Endereço: Trav.dos Parecis, Nº 95, Bairro: Santa Helena, 

Cidade: Cuiabá-MT

Representante (requerente): Thais Caroline Campos França, Cpf: 

98120220153, Rg: 1117906-6 SSP MT Filiação: Luzia Auxiliadora Campos 

França, brasileiro(a), solteiro(a), tecnica enfermagem, Endereço: Rua 

Coronel Neto N. 193 Apto 401 Ed Copacabana, Bairro: Goiabeiras, Cidade: 

Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Joana Castañon de Aquino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1151966 Nr: 32561-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABB, JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 32561-15.2016 – Código 1151966

Autor: Weverton Luis Boaventura

Requerido: Sara Antonyella Brandão Boaventura representada por sua 

genitora Jane Adrian Ribeiro

Ação de Alimentos c/c regulamentação de visitas

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que a parte autora não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida a intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Revogo os alimentos provisórios fixados à fl. 19.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 23 de abril de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1116791 Nr: 17359-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMCDS, TDCDS, SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICIELI FORTES - OAB:OAB/MT- 

18097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 17359-95.2016 – Código 1116791

Autor: Ranmilly Micheli Cardozo dos Santos e Talles Davi dos Santos 

representados por sua genitora Silvéria Cardozo dos Santos

Requerido: Zezito Ferreira dos Santos

Ação de Execução de Alimentos Provisórios

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que a parte autora não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida a intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 23 de abril de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1009035 Nr: 27142-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDCB, CATB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BARRIOS JUNIOR - 

OAB:16.640/MT, TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - 
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OAB:4717/MT, WILMA DE CAMPOS BORGES - OAB:1279/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 27142-48.2015 – Código 1009035

 Vistos.

 Arquivem-se os autos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 23 de abril de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 965078 Nr: 6956-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILCEU ROBERTO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 3626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº 6956-04.2015 – Código 965078

Autor: Valtencir Siqueira de Faria

Requerido: Caroline Nascimento de Faria

Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que a parte autora não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida a intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 23 de abril de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 334067 Nr: 4539-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Declaração de Ausência->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: ADDO, ECDCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO ALVES ROSA - 

OAB:11722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 2008/195 – Código 334067

Autor: Adib Dias de Oliveira e Elly Cristine da Cruz Oliveira Spader

Requerido: Adib Freitas de Oliveira

Ação de Declaração de Ausência

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que a parte autora não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida a intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 23 de abril de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1011503 Nr: 28203-41.2015.811.0041

 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: EF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:7.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 28203-41.2015.811.0041 – Código 1011503

Autor: Emanuel Franco

Requerido: Eliabi Reis da Silva

Ação de Divórcio Litigioso

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que a parte autora não foi localizada 
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pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida a intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Revogo os alimentos provisórios fixados à fl. 33.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 23 de abril de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 786620 Nr: 40527-68.2012.811.0041

 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: LAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFNO, L, ADSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 40527-68.2012 – Código 786620

Autor: Luiz Afrânio Graminho Orro

Requerido: Luiz Fernando Nascimento Orro e Letícia Nascimento Orro

Ação Revisional de Pensão Alimentícia c/c Regulamentação de Visitas

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que a parte autora não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida a intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 23 de abril de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1180930 Nr: 44069-55.2016.811.0041

 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: JEFERSON CORREA NUNES, JEAN CARLOS CORREA 

NUNES, SILVIANE GOMES DA SILVA, JSGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:OAB/MT 7.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho a cota defl. 27.

Cumpra-na, integralmente.

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1018641 Nr: 31228-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCN, JCCN, JSGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho o parecer Ministerial de fl. 100.

Cumpra-na, integralmente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1121092 Nr: 19294-73.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCSDS, TSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 19294-73.2016 - Código 1121092.

 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo pólo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo.

 Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar.

 Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, 

conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com 

o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva 

de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de prova que se mostre 

razoável.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 18 de 

julho de 2018, às 13:30 horas. As partes deverão comparecer para 

prestar depoimento, acompanhadas de suas testemunhas.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 
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nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte 

deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da 

hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de abril de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 380040 Nr: 15650-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTYH, KMYN, MKH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, DIONISIO FABIO DALCIN MATA - 

OAB:248089, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, JÉSSICA 

FRANCISQUINI - OAB:18351, JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - 

OAB:15.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR NOBORU EHARA - 

OAB:37773/PR

 Processo nº 396/2009 – Código 380040

 Visto.

 Renan Takashi Yagi Hoshiro propôs Ação de Execução de Alimentos em 

face de Maria Kadosawa Hoshiro, inventariante do espólio do falecido 

senhor Muneo Hoshiro.

 Às fls. 222/225 as partes informaram que entabularam acordo, e buscam 

sua homologação judicial.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os termos do acordo representa o melhor interesse 

das partes, homologo-o por sentença, para que alcance seus jurídicos e 

legais efeitos, passando a referida avença celebrada às fls. 222/225, que 

passa a fazer parte integrante e indissociável desta sentença.

 Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Considerando que a tratativa prevê o pagamento parcelado da dívida, em 

caso de descumprimento, a presente ação executiva poderá ser 

desarquivada, a fim de que retome seu andamento.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 25 de abril de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 335275 Nr: 6193-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTYH, KMYN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR NOBORU EHARA - 

OAB:37773/PR, EDUARDO YONAMINE - OAB:22445

 Processo nº 242/2008 – Código 335275

 Visto.

 Renan Takashi Yagi Hoshiro propôs Ação de Execução de Alimentos em 

face de Maria Kadosawa Hoshiro, inventariante do espólio do falecido 

senhor Muneo Hoshiro.

 Às fls. 202/204 as partes informaram que entabularam acordo, e buscam 

sua homologação judicial.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os termos do acordo representa o melhor interesse 

das partes, homologo-o por sentença, para que alcance seus jurídicos e 

legais efeitos, passando a referida avença celebrada às fls. 202/204, que 

passa a fazer parte integrante e indissociável desta sentença.

 Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Considerando que a tratativa prevê o pagamento parcelado da dívida, em 

caso de descumprimento, a presente ação executiva poderá ser 

desarquivada, a fim de que retome seu andamento.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 25 de abril de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 929545 Nr: 49023-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAM, WAGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS 

MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação de fl. 109, NOMEIO como curadora especial ao 

executado, a defensora pública que atua nessa Vara Especializada, que 

deverá ser intimada pessoalmente do encargo.

Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006163-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. T. D. S. (REQUERENTE)

C. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DA SILVA NEVES OAB - MS11371 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. L. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO 

DE DESPACHO ZONA 04 DE ORDEM DO EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO 

GILPERES FERNANDES DA SILVA. Dados do Processo: Processo: 

1006163-43.2018.8.11.0041 Parte Autora: Nome: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS Endereço: RUA GRAÚNAS, LOTE 20, QUADRA 37, CONDOMÍNIO 

BELVEDERE, BAIRRO: JD. IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-882 

Nome: CLAUDICEIA ELENA TEIXEIRA DOS SANTOS Endereço: RUA 

GRAÚNAS, LOTE 20, QUADRA 37, CONDOMÍNIO BELVEDERE, BAIRRO: 

JD. IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-882 Parte Ré: Nome: PEDRO 

HENRIQUE LEITE DE ARRUDA Endereço: RUA GRAÚNAS, LOTE 20, 

QUADRA 37, CONDOMÍNIO BELVEDERE, BAIRRO: JD. IMPERIAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78075-882 PESSOAS A SEREM INTIMADAS: Nome: CARLOS 

ROBERTO DOS SANTOS Nome: CLAUDICEIA ELENA TEIXEIRA DOS 

SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE ACIMA 

QUALIFICADA para tomar as providências pertinentes, em atenção ao teor 

do despacho abaixo transcrito: Decisão/Despacho: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Processo nº: 1006163-43.2018.8.11.0041 Ação: Guarda e 

responsabilidade c/c tutela provisória de urgência antecipada Vistos, etc... 

Verifica-se dos autos que não houve o recolhimento das custas/taxas 

processuais. Dessa forma, determino a intimação dos Requerentes, 

através de seu d. patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procederem ao recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Devem, ainda, no mesmo 

prazo, procederem a emenda a inicial, fazendo incluir no polo passivo 

desta ação a mãe do menor, com a respectiva qualificação, para fins de 
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se prevenir eventual arguição de nulidade do processo. Após, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Assinado eletronicamente por: GILPERES 

F E R N A N D E S  D A  S I L V A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 2 7 6 0 9 6 1  1 8 0 4 2 0 1 5 0 9 4 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 0 1 0 4  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Cuiabá, 27 de abril de 2018. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1293161 Nr: 5881-22.2018.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES VINICIUS DE MATOS 

MOURA - OAB:24011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Trata-se de Medida Cautelar de Busca e Apreensão de menor distribuída 

a esta Vara por força da declinação de competência do Juízo da 1ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude desta Comarca.

Analisando os autos, considerando os fatos, em especial o laudo de 

avaliação e condição das partes, com fundamento no artigo 139, V, do 

CPC., designo audiência de tentativa de conciliação para 29/05/2018 às 

14:00 horas.

Intimem-se as partes, a Requerente, através de seu d. patrono, e a parte 

Requerida, inclusive a avó paterna, fls. 30, pessoalmente, para 

comparecerem na audiência.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1097553 Nr: 9501-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHRDP, SRDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Atento ao postulado às fls. 48/49v, primeiramente, necessário se faz, em 

atendimento ao contraditório, vista dos autos ao d. curador nomeado ao 

Executado.

No entanto, diante do informado na certidão de fls. 47, revogo a nomeação 

do Curador nomeado anteriormente, fls. 40v, e nomeio, em substituição, a 

d. Defensora Pública Dra. Gislaine Figueira Desto, como curadora do 

Executado, a quem se dará vista dos autos para os fins de direito pelo 

prazo legal.

Após manifestação da Curadora, ouça em 05 (cinco) dias a parte 

Exequente, inclusive para apresentação de demonstrativo de débito 

atualizado.

Em seguida, ouça o Ministério Público e voltem-me conclusos.

 Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, 25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1043292 Nr: 43154-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSCDJ, BSCDJ, JCSDS, BSCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...(...) Dessa forma, acolho o pedido e de acordo com os 

artigos 523 e 513 § 2º do CPC, intime-se o devedor/executado por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, “para pagar o débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido de custas, se houver” (art. 523, caput, CPC). 

Cientifique-o de que não ocorrendo o pagamento no prazo acima referido, 

haverá multa de 10% (dez por cento) e a incidência de honorários 

advocatícios no percentual de 10% sobre o valor devido, atualizado, (§ 1º 

do art. 523 CPC), e, se efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no 

caput do art. 523, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (§ 2º 

art. 523 CPC). Cientifique-o, ainda, de que não efetuado tempestivamente o 

pagamento integral do quantum devido, fica autorizado, desde já, mediante 

prévia apresentação de demonstrativo do débito discriminado e atualizado 

(art. 524 CPC), a expedição de mandado de penhora e avaliação, para a 

penhora de tantos bens quantos bastem para o pagamento do valor 

devido/executado, (§ 3º art. 523 CPC), em observância inclusive dos bens 

que tiverem sido indicados pela parte exequente (art. 524, VII CPC). 

Consigne-se no edital que, caso queira, poderá ser apresentada 

impugnação no prazo de 15 (quinze), nos próprios autos, após o término 

do prazo para pagamento voluntário e independentemente de nova 

intimação, nos termos do art. 525 do CPC. Decorrido o prazo e não 

havendo manifestação do Executado, o que deverá ser certificado, 

decreto sua revelia e nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe Curadora Especial a d. Defensora Pública Dra. 

Gislaine Figueira Desto, a quem se dará vista dos autos para os fins de 

direito pelo prazo legal.Após manifestação do Executado e/ou da 

Curadora, se for o caso, ou ainda se extrapolado o prazo assinalado sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, ouça em 05 (cinco) dias a 

parte Exequente e voltem-me conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá, 

25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1133497 Nr: 24384-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN AFONSO VALÉRIO - 

OAB:13.883/MT

 Vistos, etc...

 Trata-se de pedido de Cumprimento de sentença, ajuizada por Gabriella 

Borges Silveira, em face de Wender Moreira Silveira, todos qualificados 

nos autos, sob os argumentos apostos na inicial, fls. 04/05.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/11.

 A Exequente informou que o Executado cumpriu o acordo entabulado 

entre as partes, fls. 24/25, homologado ás fls. 29/29v, e que o mesmo 

efetuou o pagamento total do débito alimentar executado nestes autos, 

requerendo, assim, a extinção do feito, fls. 35.

Relatei. Fundamento e decido.

Diante do adimplemento da dívida conforme informado pela parte 

Exequente, impõe-se a extinção do presente, consoante preceitua o art. 

924, II do CPC:

 “Art. 924 – Extingue-se a execução quando:

 II – a obrigação for satisfeita”.

Pelo exposto, considerando que foi satisfeita a obrigação, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, em relação ao quantum executado nesta oportunidade, para os 

fins do art. 925, do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo, procedendo 

às anotações e baixas necessárias. Sem custas.

P.I.C.

Cuiabá, 25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1052794 Nr: 47752-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUETA DO CARMO BARBOSA SILVA, NIVALDO 

RIBEIRO DA SILVA, SEBASTIÃO NILDO DA SILVA, NILSON RIBEIRO DA 

SILVA, MARINETE RIBEIRO DA SILVA, VILSON RIBEIRO DA SILVA, 

IOSMAR MARTINS DE SOUZA, KELLY KRISTINNA SILVA E SOUZA, 

DANIEL RIBEIRO DA SILVA, KESSIA REGINA SILVA E SOUZA, AVSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3.577-B/MT, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:OAB/MT 

19.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Diante do certificado às fls. 177, acolho o parecer ministerial de fls.178 e 

determino a intimação pessoal da Inventariante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do processo, em 

cumprimento do determinado por este Juízo às fls. 166/166v, sob pena de 

remoção ou extinção e arquivamento.

Não sendo a Inventariante encontrada para intimação pessoal, intime-a por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do processo, em cumprimento do 

determinado por este Juízo às fls. 166/166v, sob pena de remoção ou 

extinção e arquivamento.

Após, com ou sem manifestação, no prazo fixado, havendo interesse de 

incapaz, dê-se vista à d. representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1111044 Nr: 15104-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGSDC, DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Diante do informado na petição de fls. 74, acolho o pedido e designo 

audiência de conciliação para o dia _14/06/2018 às _13:30 horas.

 Cite-se a parte Requerida, observando-se os endereços indicados ás fls. 

74 com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada para 

audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando os documentos 

pessoais, com a observância de que o mandado de citação deverá conter 

apenas os dados da audiência, desacompanhada de cópia da petição 

inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu conteúdo a qualquer 

tempo (§ 1º art. 695 CPC).

 Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou 

de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 

77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça.

Não havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no 

art. 697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte Autora (artigo 344 do CPC).

 Intime-se a representante do Requerente pessoalmente, no endereço 

indicado ás fls. 74, para comparecer na audiência, bem como cientifique o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Sem prejuízo das providências acima, oficie-se ao empregador do 

Requerido para que proceda ao desconto dos alimentos fixados 

provisoriamente, fls. 42.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá, 25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1135672 Nr: 25378-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVDSS, BVVSS, ZSSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Trata-se de pedido de Cumprimento de sentença, ajuizada por S.A.V. da 

S.S. e B.V.V.S.S., representados por sua genitora, em face de Damião 

Vieira da Silva, todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos 

na inicial, fls. 04/05.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/53.

 Os Exequentes informaram que o Executado efetuou o pagamento total do 

débito alimentar executado nestes autos e requereram a extinção do feito, 

fls. 84.

Relatei. Fundamento e decido.

Diante do adimplemento da dívida conforme informado pela parte 

Exequente, impõe-se a extinção do presente, consoante preceitua o art. 

924, II do CPC:

 “Art. 924 – Extingue-se a execução quando:

 II – a obrigação for satisfeita”.

Pelo exposto, considerando que foi satisfeita a obrigação, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinto o cumprimento de 

sentença, em relação ao quantum executado nesta oportunidade, para os 

fins do art. 925, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo, procedendo 

às anotações e baixas necessárias. Sem custas.

P.I.C.

Cuiabá, 25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1061222 Nr: 51527-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc... Antes de tudo, considerando que de acordo o Código de 

Processo Civil – Lei n. 13.105/2015, em se tratando de título executivo 

judicial, a execução deverá ser processada como cumprimento de 

sentença, (art. 528 CPC), procedam-se as retificações e anotações 

necessárias.Constata-se que o Exequente na petição de fls. 51, pleiteia a 

intimação do Executado por edital, uma vez que não possui informações 

acerca do atual endereço do mesmo. Dessa forma, acolho o pedido e 

determino que intime-se o Executado, por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, para, “em três dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo” (art. 528 do CPC), sob pena de protesto 

judicial e prisão civil de 1 (um) a 3 (três) meses, com a observância ainda 

de que: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o 

que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”. (cf. § 7º do art. 

528 do CPC).Conste no edital que de acordo com os §§ 1º, 2º e 3º do art. 

528 do CPC, se o executado não comprovar o pagamento ou se não 

apresentar justificativa da impossibilidade absoluta, no prazo legal, ou 

ainda se a justificativa apresentada não for aceita, haverá a determinação 

de protesto judicial, sem prejuízo de decretação da prisão civil pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses.Decorrido o prazo e não havendo 

manifestação do Executado, o que deverá ser certificado, decreto sua 

revelia nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeando-lhe Curadora Especial a d. Defensora Pública Dra. Gislaine 

Figueira Desto, a quem se dará vista dos autos para os fins de direito pelo 

prazo legal.Após manifestação do Executado e/ou da Curadora, se for o 

caso, ou ainda se extrapolado o prazo assinalado sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, ouça em 05 (cinco) dias a parte Exequente, a 

qual deverá no mesmo prazo apresentar demonstrativo de débito 

atualizado e voltem conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, 25 de abril de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 953706 Nr: 1882-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSY KELLY DIAS MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY RODONY DE JESUS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DE ARAUJO 

ALCANTARA - OAB:19.718/MT, Djalma Jose Alves Neto - 

OAB:15191/E

 Nos termos da Legislação vigente e da ordem de serviço nº 01/2007 - 

GAB desse Juízo, impulsiono o feito para intimação da autora/requerente 

para manifestar sobre a juntada de fls. 214/231, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 877270 Nr: 14987-47.2014.811.0041

 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: ELIENE SOUZA COUTO, IANY SOUZA COUTO, 

CHARLES ALMEIDA SOUZA, ALBERTO ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO ANDRADE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINA LOPES DE ALMEIDA 

MARTELLI - OAB:12.929/MT, GLAUCIA AGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652, LUCIANA MARTINS DE LIVEIRA - 

OAB:17.672/MT, NÁDIA BLEMER CARVALHO - OAB:11.595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da ordem de serviço nº 01/2007 - 

GAB desse Juízo, impulsiono o feito para intimação da autora/requerente 

para manifestar sobre a juntadas de oficios, no prazo de cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 741491 Nr: 38303-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS ALVES DA SILVA, JOSÉ ANTONIO MARINHO 

ALVES DA SILVA, MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA, MIGUEL 

DOMINGOS ALVES MARINHO, JOAQUIM MARINHO ALVES DA SILVA, 

MARIA LUDUVINA MARINHO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PURIFICACION MARINHO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT, ROSANA DE BARROS BEZERRA 

PINHEIRO ESPOSITO - OAB:4531, RYOYU HAYASHI - OAB:1809-A/MT, 

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAINA PONCIONI CEZAR - 

OAB:24706/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da advogada MAINA PONCIONI CEZAR 

para devolver os autos imediatamente uma vez que foi feito, tão somente 

carga rápida.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1010750-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MENEGUZZI (REQUERENTE)

P. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT0015652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAPAZIAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1010750-11.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 330.468,69; Tipo: Cível; 

Espécie: ARROLAMENTO COMUM (30)/[Inventário e Partilha]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: IVETE MENEGUZZI, PEDRO 

MENEGUZZI PAPAZIAN Parte Ré: REQUERIDO: PEDRO PAPAZIAN Vistos, 

etc. Defiro por hora os benefícios da assistência judiciária gratuita nos 

termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio 

Inventariante a Srª. IVETE MENEGUZZI. Intime-se a Inventariante para 

providenciar o recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos 

as guias de recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 

18/12/2002. A providência deverá se dar no prazo de 20 (vinte) dias. 

Após, dê – se vista ao Ministério Público para manifestação. Por fim, 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de abril de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010206-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES CORREA (REQUERENTE)

TEREZINHA RODRIGUES CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEDER DAMACENO LISBOA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RUIZA DAMACENO LISBOA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1010206-23.2018.8.11.0041; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOAO ALVES CORREA, TEREZINHA RODRIGUES 

CORREIA Parte Ré: REQUERIDO: JOEDER DAMACENO LISBOA Vistos, etc. 

Cumpra-se na forma requerida, servindo a cópia de mandado. 

Comunique-se ao juízo deprecante os dados desta missiva a fim de 

informações e consultas. Após, o cumprimento devolva-se com as 

cautelas e homenagens de estilo. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Considerando que a decisão de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação:INTIMAÇÃO DA DECISÃO: "(...)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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1290540 Nr: 5086-16.2018.811.0041

 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: VFDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): KBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CAMPO GRANDE - MS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Em analise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 

1.694 do Código Civil, levando em consideração a idade dos menores, 

aliado ao fato de que o sustento dos filhos incumbe aos pais, arbitro 

alimento provisório no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, 

hoje no valor de R$ 286, 02 (duzentos e oitenta e seis reais e dois 

centavos, valor este que entendo o mais adequado, possibilitando a 

satisfação das necessidades do menor, que deverão ser depositados até 

o dia 10 (dez) de cada mês em conta a ser apresentada pela 

genitora.Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) 

para o dia 29/06/2018 às 16h00m.Cite-se a requerida, por mandado, e 

intime-se a parte autora por carta precatória, intimem – se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos.Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC).Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo.Intime – se a genitora para que apresente conta para o 

deposito da pensão alimentícia.Notifique-se o Ministério PúblicoCumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1155556 Nr: 34134-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDCM, ADCM, GDCR, GKDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, NPJ - ICEC - OAB:ICEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS.64/66 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1293859 Nr: 6140-17.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502, PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16333

 Vistos, etc.

Designo audiência para a oitiva das testemunhas objeto da presente 

deprecata, para o dia 29/06/2018, às 15:30 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011074-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONALISA MEDEIROS DE FREITAS (EXEQUENTE)

D. M. M. D. F. D. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE INACIO DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Primeira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Primeira Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 26 de abril de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007057-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALMEIDA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

DENOVAN MIRANDA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª 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 : 

1007057-19.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/[COMPETÊNCIA, Casamento, 

Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DENOVAN 

MIRANDA DA SILVA CAMPOS, CRISTIANE ALMEIDA DA SILVA CAMPOS 

Parte Ré: Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO 

CONSENSUAL interposta por DENOVAN MIRANDA DA SILVA CAMPOS e 

CRISTIANE ALMEIDA DA SILVA CAMPOS. Requerem a homologação do 

acordo. O representante do Ministério Público manifestou pelo deferimento 

do pedido inicial, Id 12936650. Pelo exposto e o que mais dos autos 

consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado Id. 

12321146; e, em consequência extinguindo a presente com resolução do 

mérito com relação. ACOLHO a presente ação por sentença (art. 487, III, 

alínea a, do NCPC), e o faço para decretar o divórcio do casal, com 

fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, bem como no 

artigo 1.571, inciso IV, do Código Civil, tudo para que surtam os seus 

jurídicos e legais efeitos. A cônjuge varoa voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja: CRISTIANE ALMEIDA DA SILVA. Por se tratar de 

divórcio consensual, expeça-se, o necessário à averbação da sentença, 

no Cartório de Registro competente Id. 12321192, após o transito em 

julgado da sentença. Expeça – se o necessário. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 26 de 

abril de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões
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Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011952-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. S. M. (RÉU)

R. R. S. M. (RÉU)

R. B. S. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344/A (ADVOGADO)

RONIANE MORAIS SILVA OAB - 026.885.361-41 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 12900490 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1037406-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. O. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 12947188 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001601-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADINAEDIR ANDREA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES OAB - MT13121/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATILIO CENTURION BARBOSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAQUIM DE ANDREA NETO (HERDEIRO)

MARCIO APARECIDO ANDREA BARBOSA (HERDEIRO)

TANIA MARA BARBOSA DOS SANTOS (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito sentenciado e com 

trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de documento já 

expedido, impulsiono os autos para intimar a parte REQUERENTE a fim de, 

em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o 

respectivo documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o 

feito. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1097835 Nr: 9624-11.2016.811.0041

 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: DCW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

tratando-se de feito sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo 

apenas da retirada de documento já expedido, impulsiono os autos para 

intimar a parte REQUERENTE a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na 

Secretaria do Juízo e retirar o respectivo documento, sob pena dele ser 

arquivado juntamente com o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1128973 Nr: 22577-07.2016.811.0041

 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: DDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO AURELIO ANTUNES DA 

FONSECA - OAB:18887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

tratando-se de feito sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo 

apenas da retirada de documento já expedido, impulsiono os autos para 

intimar a parte REQUERENTE a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na 

Secretaria do Juízo e retirar o respectivo documento, sob pena dele ser 

arquivado juntamente com o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1015202 Nr: 29779-69.2015.811.0041

 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: JOZANE TONIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:7063/MT, ROSA MARIA TEIXEIRA DE MATTAR - OAB:6.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) - JOZANE TONIOLO, 

OAB/MT nº 7.063, do desarquivamento dos autos para comparecer em 

cartório ou requer o que de direito, em 05 (cinco) dias, sob pena do 

retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 947688 Nr: 58962-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade, na qual o autor 

requereu a oitiva de testemunhas em audiência (fls. 106).

Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

29/08/2018, às 15h00min.

2. Intime-se a representante legal do autor e a defensora pública que a 
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assiste, pessoalmente, e o réu, por meio de seus advogados, para 

comparecerem na audiência designada, acompanhadas de suas 

testemunhas arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, §4º, do 

CPC), cabendo ao advogado/defensor informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do CPC), salvo no caso de 

ocorrência de alguma das hipóteses do art. 455, §4º, do CPC, quando, 

então, deverão formular requerimento para que a intimação se dê via 

judicial.

3. Ciência ao representante do Ministério Público.

4. Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 23 de abril de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 795571 Nr: 1909-20.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVCDM, ECDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade, na qual as tentativas 

de realização de exame de DNA, realizadas em 16/01/2014 (fls. 49), 

04/02/2015 (fls. 70/74), 02/09/2015 (fls. 99/100), 06/04/2016 (fls. 114), 

22/02/2017 (fls. 140), restaram infrutíferas, pela ausência de intimação de 

uma ou ambas as partes.

No último exame, agendado para 27/09/2017, a parte autora foi intimada 

pessoalmente, e compareceu ao exame. Todavia, o réu foi intimado 

através de seus advogados, via DJE, mas não compareceu ao laboratório 

(fls. 159).

O representante do Ministério Público opinou pela designação de nova 

data para o exame de DNA, com a intimação pessoal do réu (fls. 101).

Diante disto, designe Sr. Gestor, nova data para a coleta do material 

genético e, após, intimem-se as partes, pessoalmente, para que 

compareçam na data designada, para a coleta do material genético, 

devidamente munidas dos documentos indicados às fls. 108, fazendo 

constar a advertência de que o não comparecimento injustificado, suprirá 

a prova que se pretende obter com o exame (art. 232, do CC).

2. Ainda, o mandado de intimação da parte autora, a ser expedido com a 

data designada para a coleta do material genético, deverá ser distribuído 

preferencialmente para os Oficiais de Justiça Maisa Ribeiro de Assis ou 

Geraldo Aparecido Nepomuceno, pois foram os únicos servidores, nestes 

autos, que conseguiram localizar o endereço da parte (fls. 68 e 155).

3. Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 24 de abril de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 343920 Nr: 14109-35.2008.811.0041

 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: GLM, ALM, LLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCM

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) - THALYSON SILVA 

BUENO, OAB/MT nº 20.903/0 do desarquivamento dos autos para 

comparecer em cartório ou requer o que de direito, em 05 (cinco) dias, sob 

pena do retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 901104 Nr: 30667-72.2014.811.0041

 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: RRS, KARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) - VINICIUS BIGNARDI, 

OAB/MT nº 12.901 do desarquivamento dos autos para comparecer em 

cartório ou requer o que de direito, em 05 (cinco) dias, sob pena do 

retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 966106 Nr: 7456-70.2015.811.0041

 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: SSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA R. DE MORAIS 

- OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) - DILMA DE FÁTIMA R. 

DE MORAIS, OAB/MT nº 2.826 do desarquivamento dos autos para 

comparecer em cartório ou requer o que de direito, em 05 (cinco) dias, sob 

pena do retorno dos autos ao arquivo.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011110-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL ROSA DA SILVA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "ISTO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

antecipação de tutela lançado na inicial, para determinar que o réu, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, providencie o necessário para a 

realização do exame médico de arteriografia cérvico-torácica, 

preferencialmente pela rede pública e, na sua falta, pela rede privada, sob 

pena de responder pelo crime de desobediência, em caso de 

descumprimento da presente ordem judicial. Cite-se o requerido para 

querendo responder a ação no prazo legal. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se em regime de plantão. Cuiabá/MT, 26 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: 1003211-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ARRUDA DOS REIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do 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, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE o 

pedido de antecipação de tutela lançado na inicial, para determinar que o 

réu, no prazo máximo de 10 (dez) dias, providencie o necessário para a 

realização do exame médico de arteriografia cérvico-torácica, 

preferencialmente pela rede pública e, na sua falta, pela rede privada, sob 

pena de responder pelo crime de desobediência, em caso de 

descumprimento da presente ordem judicial. Cite-se o requerido para 

querendo responder a ação no prazo legal. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se em regime de plantão. Cuiabá/MT, 26 de abril de 

2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010728-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUEDA BOTELHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNNSON CORREA FERNANDES OAB - MT0019481A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de evidência vindicado na inicial. No mais, 

cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, 

consignando às advertências legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 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: 1010845-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO DE OLIVEIRA BARBOSA (IMPETRANTE)

AGROTUR RANCHO DO VOVO EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:"Assim, 

entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores da 

antecipação, nos termos do art. 7º, III da Lei n.º 12.016/09 e com 

fundamento no elencado no art. 7º, §2º, da mesma Lei, indefiro a liminar 

pleiteada pela nesta ação mandamental. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010854-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTERDESIGN MOVEIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18012/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ESTADUAL DE FAZENDA PÚBLICA-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: 

"Assim, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores 

da antecipação, nos termos do art. 7º, III da Lei n.º 12.016/09 e com 

fundamento no elencado no art. 7º, §2º, da mesma Lei, indefiro a liminar 

pleiteada pela nesta ação mandamental. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO"

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, 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: 1005583-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A (ADVOGADO)

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-O 

(ADVOGADO)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009534-15.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DAMAZIA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004869-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SENHORINHA BRANDAO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT0012198A (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: 1036837-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008583-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008583-21.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 26.895,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS].Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA Parte Ré: 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é definida nos termos do art. 2º, 

caput, da Lei nº 12.153/2009, que no §1º, contudo, estabelece as 

exceções à regra geral: “Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, 

para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) 

parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 4° No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta. Cumpre ressaltar que, em conformidade com o disposto no § 4º 

do art. 2º da Lei nº 12.153/09, onde estiver instalado o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. In casu, o requerente 

busca na contenda recebimento de credito de honorários advocatícios, 

orçado em valor inferior a envergadura econômica definidora da 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Com efeito, a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública deve 

orientar-se pelo valor dado à causa. Assim, considerando que o valor 

atribuído à causa é inferior a sessenta salários mínimos, a competência 

para julgamento do feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

Comarca, eis que inexistentes quaisquer das hipóteses de afastamento de 

competência do JEFP previstas no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA JULGADA PROCEDENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

CIRURGIA – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO – VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO 

DE ACORDO COM A TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VALOR 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. O 

art. 2º da Lei nº 12.153/2009, estabelece que “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” 

Inexiste orçamento do procedimento cirúrgico que venha a justificar o 

valor atribuído à causa pela agravante, e não há como o autor presumir o 

quantum que será despendido pelo Poder Público para o custeio do 

tratamento. A dúvida em relação ao valor da causa foi sanada pela 

decisão agravada, onde o Juízo a quo, acertadamente, acolheu o pedido 

do agravado e atribuiu o valor segundo a Tabela do Sistema Único de 

Saúde. “Se estão presentes os requisitos previstos no art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a necessidade de produção de prova pericial não influi na 

definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.” (CC 

87949/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/10/2014, Publicado no DJE 14/11/2014).” (AI 39100/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 

10/09/2015). (destacamos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA 

CAUSA. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo 

autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. 2. Assim, como 

restou definido pelas instâncias ordinárias que o valor da causa é inferior 

a 60 salários mínimos, modificar o referido entendimento no apelo, 

demandaria o reexame fático-probatório da questão versada nos autos, 

labor que, como de sabença, é interditado a esta Corte Superior na via 

especial. Não é outra a inteligência do verbete sumular n.º 07 deste 
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Superior Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 3. Agravo não provido. (AgRg no AREsp 

384682 SP 2013/0273171-0 - Orgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA – 

Publicação: DJe 07/10/2013 – Julgamento: 1 de Outubro de 2013 – Relator: 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). (ressaltamos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE TORRES. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. A 

Competência do Juizado Especial da Fazenda é absoluta no foro onde 

tiver sido instalado, inteligência dos art. 2º, §4º, e 24 da Lei Federal nº 

12.153/09. E o critério definidor da competência é o valor da causa, 

conforme dispõe o art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009, respeitadas as 

exceções do §1º. Na hipótese, sem embargado da situação fática dos 

autos, a competência absoluta do JEFP deve orientar-se pelo valor dado à 

causa. Como não houve alteração do valor de alçada previamente 

atribuído e sendo o mesmo inferior a sessenta salários mínimos, a 

competência para julgamento do feito é do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Torres, como já havia assinalado a decisão da fl. 

64 dos autos, inexistentes quaisquer das hipóteses de afastamento de 

competência do JEFP previstas no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009. 

Incompetência da 2ª Vara Cível da Comarca de Torres que vai declarada 

de ofício, preservando-se os efeitos da decisão recorrida até que outra 

seja proferida pelo juízo competente, na forma do art. 64, §4º, do CPC/15. 

Precedentes do TJ/RS em casos similares. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

DECLARADA DE OFÍCIO. DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS PARA 

O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TORRES. 

RECURSO PREJUDICADO.” (Agravo de Instrumento Nº 70076679158, 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires 

Ohlweiler, Julgado em 19/02/2018). (negritamos) “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÕES NºS 837/2010, 901/2012 E 925/2012 

TODAS DO COMAG. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 […] O critério 

estabelecido pela lei é o valor da causa, inexistindo limitação pertinente à 

complexidade da demanda. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

JULGADO PROCEDENTE.” (Conflito de Competência Nº 70076646330, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, 

Julgado em 09/02/2018). (grifamos) Desse modo, considerando que o 

critério definidor da competência é o valor da causa, conforme dispõe o 

art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009, respeitadas as exceções do §1º, a 

declinação da competência deste juízo é medida que se impõe. Ante ao 

exposto, DECLINO da competência para processar e julgar a presente lide 

em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. 

Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

5 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007319-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA DA COSTA RAMOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740351 Nr: 37060-18.2011.811.0041

 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: JOAO RAIMUNDO NASCHENVENG PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO-DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RAIMUNDO 

NASCHENVENG PINHEIRO - OAB:4919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837258 Nr: 42098-40.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA APARECIDA NEGRI, VGNF, ANDREIA 

APARECIDA NEGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042350 Nr: 42668-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA PEREIRA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059638 Nr: 50862-44.2015.811.0041

 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: CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIARIOS DE 

MT(SEAF), MEGAMIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1165480 Nr: 38131-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MENDES MARTINS, MARIA DA 

GLORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351, GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - OAB:22673, PRISCILA 

BOTELHO MARQUES CREPALDI - OAB:20.991-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1034276 Nr: 38760-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Vistos etc.

Recebo os embargos à execução.

Intime-se a parte embargada para, querendo, apresente impugnação, no 

prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 100808 Nr: 14784-08.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES VIEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILCI M. F. DE SOUZA COSTA 

E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT

 Autos n.º 100808 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos 

autos demonstrativo discriminado e atualizado do crédito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 110404 Nr: 1640-30.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR, CRISTIANA ESPÍRITO SANTO RODRIGUES - 

OAB:6.004/MT, DIOGO EGIDIO SACHS - OAB:4.894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdoral Romão do 

Nascimento - OAB:4465-B/MT, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5.408/MT

 Autos n.º 110404 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Renajud e Infojud para localizar possíveis bens 

penhora em nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1064417 Nr: 52914-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB:

 Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na 

inicial, o que faço para:

i) determinar que a atualização monetária e os juros moratórios sejam 

atualizados de acordo com o INPC, até 30.6.2009, e, após, com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA-E;

ii) extinguir o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.

Condeno a embargada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da 

assistência judiciária gratuita.

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 354759 Nr: 25241-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABOR DE FESTA DISTRIBUIDORA DE SALGADOS 

LTDA, RAUL RIBEIRO LIMA NETO, MARIA IZABEL DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Nunes - OAB:11.398, 

SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA - OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Intimo o patrono do exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

aos autos instrumento procuratório de representação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 354759 Nr: 25241-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABOR DE FESTA DISTRIBUIDORA DE SALGADOS 

LTDA, RAUL RIBEIRO LIMA NETO, MARIA IZABEL DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Nunes - OAB:11.398, 

SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA - OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que foram encaminhados ao DAP – Departamento Auxiliar da 

Presidência, via email, os documentos necessários para a ATUALIZAÇÃO 

DO CRÉDITO DO EXEQUENTE, para expedição da RPV, nos termos do art. 

3º, do Provimento 11/2017. "Em cumprimento ao artigo 3º, § 1º, do 

Provimento n. 11/2017-CM, encaminho os documentos anexos para 

realização do cálculo de liquidação do débito, que dará origem ao valor a 

ser requisitado ao executado, via RPV, em nome de Antonio Nunes - 

código 354759 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1064417 Nr: 52914-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB:

 Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na 

inicial, o que faço para:i) determinar que a atualização monetária e os juros 

moratórios sejam atualizados de acordo com o INPC, até 30.6.2009, e, 

após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA-E;ii) extinguir o 

processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a embargada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da 

assistência judiciária gratuita.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 

2017.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1021961 Nr: 32890-61.2015.811.0041

 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: ALCIDES PEREIRA FERNANDES

 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: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902136 Nr: 31402-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZARENA DOS ANJOS GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODENIAS PETRONILO GAMA - 

OAB:1.8127, ONEIAS PETRONÍLO GAMA - OAB:16760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915260 Nr: 40373-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA, GONÇALINA 

CATARINA DE MORAES GOMES DE ARRUDA, ELAINE LOPES DE SANTA 

ROSA, GABRIELA MARINHO DE MORAES, HONORINA TEREZINHA 

SIQUEIRA LEITE, ERICO DAVID SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043163 Nr: 43076-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18.163/MT, JUCELI DE F. PLESTSCH VILELA - OAB:16.261, 

WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCE MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056327 Nr: 49278-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19248/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3.632

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005446-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA SOARES LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA FILQUEIRAS OAB - MT17030/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT 

(RÉU)

 

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 ao Boa Esperança, Cuiabá-MT. 

comprovando nos autos.. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, 

etc. Acolho a emenda inicial de Id. 5020888, à secretaria para as 

retificações necessárias. Após, intime-se a EMPAER- Empresa 

Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural para 
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querendo, no prazo legal, apresentar defesa. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500122-42.2015.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SPERANCA & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO OAB - MT0010931S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500124-12.2015.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SPERANCA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO OAB - MT0010931S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018456-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE QUEIROZ INACIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (IMPETRADO)

delegado de policia metropolitano de varzea grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038491-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES (AUTOR)

AGROPECUARIA E IMOBILIARIA MARIPA LTDA (AUTOR)

GAIROVA AGROPECUS LTDA (AUTOR)

PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ROSTAGNO OAB - ES8185 (ADVOGADO)

JEFFERSON VIANA DE MELO OAB - SP312055 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão 

da presente ação até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002740-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIDA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Manuseando os autos, verifico que a decisão 

proferida em Id. 4803169 não condiz com o referido processo, se tratando 

de sentença de processo alheio, razão pela qual chamo o feito à ordem e 

torno sem efeito a decisão de Id. 4803169. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014405-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE MORAES GIACOMELI DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 00.000.000./0000-00 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, 

REJEITO os embargos de declaração aforados por KARINE MORAES 

GIACOMELLI DE LIMA, contra a sentença de Id. 5496286. Transcorrido o 

prazo sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 
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OBSERVAÇÃO: O 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: 1000087-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANILTON GOMES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação 

Social da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso - POLITEC 

(IMPETRADO)

 

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 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016916-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXSANDRO MAZIERO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018763-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAISA FERNANDA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020332-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERNANDES DE SOUZA OAB - MT21595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

NADIANA CAMARGO XAVIER OAB - 020.969.841-14 (REPRESENTANTE)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008382-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-O 

(ADVOGADO)

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A (ADVOGADO)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004449-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DOMINGAS PEREIRA RIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002143-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON FELIX DE MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006929-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA MARES TOLEDO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006050-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA AUGUSTA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA do trânsito em julgado e 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: 1001087-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIR MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/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 do trânsito em julgado e 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: 1007719-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA SILVA FERREIRA OAB - MS17942 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369829 Nr: 6462-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBÉNS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ROSA - PROC. 

GERAL DO MUNICÍPIO - OAB:5.493, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

PROC. MUNICIPAL - OAB:6189/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378039 Nr: 14139-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVERSON DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELE APARECIDA GOMES 

AQUINO - OAB:9.140/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N. FIGUEIREDO 

KLUSKOVSKI - OAB:10591

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837082 Nr: 41969-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROFAM'S COMERCIO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO 

ICMS - SUIC, SUPERINTENDENTE DE NORMAS E RECEITAS PÚBLICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838107 Nr: 42836-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENIFER MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

VAEZEA GRANDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

COMODORO-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARVALHO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18.026-A

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 850044 Nr: 53125-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CABRAL DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MARIO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:3637-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876827 Nr: 14675-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇAO - SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5373, MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878649 Nr: 15884-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON GONÇALVES PEREIRA, EDIVAL MIRANDA 

DE OLIVEIRA FILHO, WANDERSON CLAYTON E SILVA, JOSE HENRIQUE 

CUNHA, ELIAS BENTO ELIZIARIO, JOÃO NILSON DE CAMPOS GASPAR, 
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CELSO DOS REIS PEREIRA, ROSIVALDO MANOEL COSTA, ROBERTO 

SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:OAB/MT 15.764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890534 Nr: 23590-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA EVANGELISTA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893727 Nr: 25714-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAN DA CONCEIÇÃO ARRUDA FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017277 Nr: 30712-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA PEDROSO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS-PROCURADORA 

ESTADO - OAB:, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA DE SOUZA 

RAMOS - OAB:187089/SP

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031905 Nr: 37687-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNA CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL GOMES DE FREITAS - 

OAB:18613/M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048010 Nr: 45441-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO ORACIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049990 Nr: 46413-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ARAÚJO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMMANUEL OLIVEIRA NETO - 

OAB:13.354/MT, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057705 Nr: 49864-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO FONTES RAYMUNDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059903 Nr: 51018-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA BASTOS SARUBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061017 Nr: 51425-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DA SILVA RONDON PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE REGINA DO ROSÁRIO 

PESSOA - OAB:12.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 
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SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032352-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029262-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUY DE SOUZA GONCALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY DE SOUZA GONCALVES OAB - MT12133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: "...Isso posto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, no mérito, 

LHES NEGO PROVIMENTO. Intime-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, a 

decisão contida no ID. 11196275.". OBSERVAÇÃO: O 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: 1007615-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: "...Diante do exposto, 

JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pela perda 

do objeto, com fulcro no art. 485, VI do CPC. Sem custas processuais e 

nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.". 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1006488-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIQUELME MAGALHAES MAXIMO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Isso posto, nos termos 

da fundamentação supra, HOMOLOGO a desistência da impetrante no 

prosseguimento da lide e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, 

do CPC. Sem custas e nem honorários advocatícios, pois incabíveis no 

caso vertente. Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos 

do art. 496, I, do CPC. Após o trânsito e julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010447-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIONAL CENTROESTE PRODUTOS GRAFICOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

INOVAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Ante a todo o exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida nos autos, a fim 

de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das mercadorias 

apreendidas pelo TAD n. 1125679-6. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 

13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no 

art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024078-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA CRUZ MATOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO MARTINS (IMPETRADO)

PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE - SEJUDH/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Dessa forma, com 

fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004376-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIOMAR DIAS MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Tendo em vista que 

ainda não houve a citação, não há óbice à homologação do pedido sem o 

consentimento do Requerido. Dessa forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça de acordo com o art. 

98 do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014846-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON WESLLEN DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Diante do exposto, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de convocação e nomeação da parte 

autora no cargo de soldado da polícia militar, e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015584-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA DE MORAIS OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT0013212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:Ante a todo o exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida 

nos autos, a fim de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das 

mercadorias apreendidas pelo TAD n. 1125679-6. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto 

no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da 

Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014275-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL OAB - MT13383/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM TRANSPORTADORAS, 

AEROPORTOS E CORREIOS DA SECRETARIA DE FAZEN (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Ante a todo o exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida 

nos autos, a fim de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das 

mercadorias apreendidas pelo TAD n. 1129264-6. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto 

no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da 

Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008879-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA MORATELLI BERTOTTI 02442145146 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DELEGADO Dr. DIOGO SANTANA SOUZA (IMPETRADO)

DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ROUBOS E FURTOS DE 

VEICULOS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Isso posto, nos termos 

da fundamentação supra, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis no caso vertente. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022818-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MASSANEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:Ante a todo o exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida 

nos autos, a fim de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das 

mercadorias apreendidas pelo TAD n. 1127186-8. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto 

no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da 

Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000432-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEMPRE MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT (SUCIT/GFPF) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Ante a todo o exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida 

nos autos, a fim de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das 

mercadorias apreendidas pelo TAD n. 1128328-0. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto 

no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da 

Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006440-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C R P DOS SANTOS NUNES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS ERICSSON OLIVEIRA DA CUNHA 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:Ante a todo o exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida nos autos, a fim 

de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das mercadorias 

apreendidas pelo TAD n. 1128978-2. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 

13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no 

art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015014-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEVINO APARECIDO BISSOLI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0019794A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:Ante a todo o exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida 

nos autos, a fim de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das 

mercadorias apreendidas pelo TAD n. 1126545-6. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto 

no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da 

Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022959-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:Isto posto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso VIII, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Sentença não sujeita ao reexame necessário. Transitada esta 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020042-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F A CAPUTI EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE MONITORAMENTO E SUPORTE A FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO - GMFT (IMPETRADO)

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: "...Ante a todo o que foi 

exposto, DECLARO A DECADÊNCIA do direito do impetrante em manejar 

este writ em face do ato administrativo que suspendeu o seu direito de 

emitir nota fiscal pelo sistema da SEFAZ/MT e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com a resolução do mérito, com fundamento no 

art. 23, da Lei n. 12.016/09, c/c art. 332, §1º e art. 487, II, do CPC. Sem 

custas e honorários. Sentença não sujeita ao reexame necessário. 

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.". OBSERVAÇÃO: O 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: 1008238-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G R TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)
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ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Isso posto, nos termos 

da fundamentação supra, HOMOLOGO a desistência da impetrante no 

prosseguimento da lide e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, 

do CPC. Sem custas e nem honorários advocatícios, pois incabíveis no 

caso vertente. Sentença não sujeita ao reexame necessário. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007381-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCON (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Isto posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no inciso VIII, do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário. ransitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007965-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA RODRIGUES GEROLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Cite-se e intime-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004914-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA GARCIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT0013791A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Cite-se e intime-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007164-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVA EROTIDES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Cite-se e intime-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003033-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (AUTOR)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAMPIERI BARION OAB - 694.560.381-49 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

quality comercial de produtos (RÉU)

SERVICO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA CUIABA LTDA - EPP (RÉU)

MEDNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP (RÉU)

HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP (RÉU)

LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA (RÉU)

MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME (RÉU)

ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - EPP (RÉU)

CLINICA DE ORTOPEDIA MATO GROSSO LTDA - EPP (RÉU)

COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - COOPANEST-MT (RÉU)

CIPE - CIRURGIA PEDIATRICA LTDA - EPP (RÉU)

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI (RÉU)

ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA (RÉU)

CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - 

EPP (RÉU)

CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA (RÉU)

F ROCHA & CIA LTDA (RÉU)

BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP (RÉU)

GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE 

LTDA (RÉU)

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (RÉU)

SOMEC SERVICOS MEDICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR MEIRA BORGES OAB - MT0012033A (ADVOGADO)

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO)

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632/O-O 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Em caso de expressa 

manifestação do Município de Cuiabá quanto à impossibilidade de acordo, 

intimem-se os requeridos para contestação. 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.: 434009 Nr: 13230-57.2010.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE DOS SANTOS DA SILVA, MARIA ALICE 

LANDIM PIVOTTI, MARIA ALVARES CAMPOS CARVALHO, MARIA ALVES 

AMORIM SCICHEIRA, MARIA ALVES DA SILVEIRA, MARIA ALVES DOS 

SANTOS, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT 

- SINTEP, MARIA ALVES LUZ, MARIA ALZIRA LOPES DA SILVA, MARIA 

AMELIA DOS ANJOS ROCHA, MARIA AMELIA DOURADO DE MATOS

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434457 Nr: 13486-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES MARIA FORTUNA, LUZAMIL CONCEIÇÃO 

PINHEIRO DE SOUZA, LUZENIL PEREIRA LUCAS DE PAULA, LUZENIR 

PEREIRA DE ASSIS, LUZIA BARBOSA DE ALMEIDA, LUIZA CLOTILDE 

GOMES, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT - 

SINTEP, LUZIA CUSTODIO CARVALHO, LUZIA DA CONCEIÇÃO AMORIM, 

LUZIA DA SILVA FERREIRA, LUZIA DE CASTRO SILVA

 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:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437600 Nr: 15460-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SONIA DO NASCIMENTO ROCHA, MARIA SONIA 

FERREIRA DE SOUZA, MARIA STEFANI ROCHA, MARIA SOUZA SILVA, 

MARIA SOZELEI FIGUEIREDO, MARIA STELLA SAGGIN, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DE ENSINO PUBLICO DE MATO GROSSO, MARIA 

TERESINHA BARBARA ALBUES, MARIA TERESA DE LARA SOUZA, 

MARIA SUELI VIEIRA MATTIELO, MARIA TEREZA DE OLINDA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454054 Nr: 25712-37.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA PIMENTEL E SOUZA, RAIMUNDO DA SILVA, 

RAUL COSTA, RAMIRO ALVES MOREIRA, RAYMUNDO DA SILVA ROCHA, 

REGINA ARAUJO, REGINA AUGUSTA RONDON DA SILVA, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DE ENSINO PUBLICO DE MATO GROSSO, REGINA 

BONDESPACHO VIEGAS DE MATOS, REGINA AUGUSTA BACCARIN 

MACHADO, REGINA CECILIA CORREA DA COSTA

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827489 Nr: 33368-40.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUELINA LEMES DE OLIVEIRA, ANA CLAUDIA DE 

OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, INTERMAT - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MAGDA ALVES DA SILVA E SILVA, MARIA IRACEMA DA SILVA, MAGNO 

JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZA KAROL GOMES PIZZA - 

OAB:, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 

4509/O

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909312 Nr: 36365-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE HARUMY ODA RESENDE, JOSE GIVALDO DE 

SA, LUIS FRANCISCO DA SILVA, MARIZE CARVALHO DA SILVA 

OLIVEIRA, NADIR GONÇALES CABRAL, SIDNEI FERRAZ AFONSO, 

ZENILDA RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA 

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL 

S/A - EMPAER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059987 Nr: 51067-73.2015.811.0041

 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: EDMIRCO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094835 Nr: 8320-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA LTDA EPP, 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATOGROSSENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER MIRANDA DE ALMEIDA - 

OAB:31.718 - GO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 875419 Nr: 13712-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Sendo assim, pelo fato de a Requerente já estar em tratamento 

continuado, faz-se necessário o bloqueio dos valores dos medicamentos 

a serem usados, conforme orçamento apresentado.ISTO POSTO, e à vista 

da fundamentação acima, DETERMINO que se proceda ao bloqueio, via 

BACENJUD, do valor de R$ 1.327,17 (Um mil, trezentos e vinte e sete reais 

e dezessete centavos) da conta única do Estado de Mato Grosso, a ser 

utilizado para custear as despesas com fornecimento de farmacológicos, 

decorrido do descumprimento da determinação exarada na concessão da 

tutela. O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, observados os 

termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a 

conta única do Poder Judiciário.Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício 

ao Departamento de Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda 

ao rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos.Intime-se, por 

meio de oficial plantonista se necessário, as empresas fornecedoras para 

providenciarem a entrega do medicamento, apresentando a 

correspondente nota fiscal com a devida especificação do medicamento, 

demonstrando de forma analítica o valor e o medicamento fornecido, 

informando-a, na oportunidade, da existência do referido bloqueio.O alvará 

deverá ser expedido após a devida comprovação da entrega do fármaco, 

a ser transferido para as contas das farmácias da seguinte forma:a) O 

valor de R$ 948,48 (novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito 

centavos) para a Drogaria FarmAmérica, Banco Sicredi 748, Coop 8097, 

Conta Corrente: 454489-9, CNPJ:06.298.922-/0001-03, referente à 

aquisição do medicamento SPIRIVA;b) O valor de R$ 378,69 (trezentos e 

setenta e oitenta reais e sessenta e nove centavos) para Moura 

Comércios de Medicamentos Ltda – ME, Banco SICOOB, Agência 4256-0, 

Conta Corrente: 59444-0, CNPJ: 28.666.321/0001-49, referente à 

aquisição do medicamento ONBRIZE. Dessa decisão, intime-se a parte 

autora e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885135 Nr: 19947-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CORRÊA MENDES, ARLETE BUSSIKI 

CORREA DA COSTA, CELINA ALVES CORREA, BENEDITA CORREA DE 

SOUZA MENDES, DINIZ JOSÉ DE OLIVEIRA MIRANDA, LUZANIL CORRÊA 

DE SOUZA MARTINS, MARIA ALVES SABO MENDES, MARLENE CORRÊA 

DE SOUZA, MELQUÍADA VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAISA MARIA DE SOUZA 

MINOZZO - OAB:10.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037784 Nr: 40479-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYRA SIMONE GOMES FERREIRA ALBERNAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042904 Nr: 42944-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIL ALVES CALAZANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE J. LEOPÓLDINO - OAB: 

15398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043147 Nr: 43062-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLESTSCH VILELA - OAB:16.261, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro dos 

Santos - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045888 Nr: 44316-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA DE SOUZA OLIVEIRA

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052681 Nr: 47731-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICANORA DOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054490 Nr: 48541-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIR DA SILVA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 127770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1063938 Nr: 52690-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064990 Nr: 53153-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA, ANA DA GUIA 

GAMA, CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, BENEDITO DA COSTA E SILVA, 

ANA MIGUELINA SILVA MARTINS, DENIO DE CARVALHO SOUZA, 

GILBERTO PEDRO DE ALCANTARA, JOACIR RAMOS DA SILVA, 

MARILUCY GARCIA SABALA, VALMIR FERREIRA ROCHA, MARCOS 

ANTONIO PEGAIANI, REGINA RICARDA DA SILVA DOS SANTOS, SELENA 

CAROLINA OLIVEIRA BIANCHINI, VANDIR CATARINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1043167 Nr: 43080-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE MOREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORREA - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Tendo em vista a intimação de fls. 161 foi publicada no nome da antiga 

patrona do Autor, INTIMO o advogado WILKER CHRISTI CORREA, para 

querendo apresentar contrarrazões.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000004-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MORELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010193-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PELEGRINI & PELEGRINI LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

ELIEL BARROS PINHEIRO (AUTORIDADE COATORA)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019015-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL LUIZA LOPES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028721-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRAZ TURINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 
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ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018418-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS TAVARES TRANNIN (IMPETRANTE)

WILSON TRANNIN FILHO (IMPETRANTE)

TRANSOLOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

CARLA ROSANA PACHECO (IMPETRANTE)

CARLOS JOAQUIM OLIVEIRA (IMPETRANTE)

ANA CRISTINA APFELBAUM RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANY LEITE RAMOS OAB - MT22793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

ENERGISA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 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: 1003546-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA XAVIER TEODORO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR VIANNA DE ARRUDA OAB - MT0010841A (ADVOGADO)

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005029-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LECIR GONCALVES DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0020678A (ADVOGADO)

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(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: Portanto, diante das considerações supra, determino a 

intimação da Parte Requerente para que, querendo o bloqueio de valores, 

traga aos autos três orçamentos referentes ao medicamento postulado, de 

fornecedores distintos, bem como número da conta descriminada. 

Expeça-se mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça 

plantonista, considerando a natureza de urgência da decisão. A seguir, 

retornem conclusos. Às providências. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007181-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE MINOZZO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, INDEFIRO a liminar. 

Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo 

de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial 

da pessoa jurídica de direito público interessada, enviando-lhe cópia da 

petição inicial, sem documentos, para, querendo, ingressar no feito. Após, 

colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011467-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT0018725A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1011467-23.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MAUROZAN CARDOSO SILVA 

Parte Ré: RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cabe 

pontuar que quanto ao valor da causa verifico que não há documentação 

suficiente que comprove que o valor atribuído corresponda ao proveito 

econômico pretendido. Como é sabido o valor da causa diz respeito à 

matéria de ordem pública, sendo, portanto, lícito ao Magistrado, de ofício, 

determinar a emenda da inicial quando houver discrepância entre o 

montante atribuído à causa e o proveito econômico pretendido, senão 

vejamos: “Ementa RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - 

VALOR DA CAUSA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE 

OFÍCIO PELO JUIZ - POSSIBILIDADE - ART. 259, VII, DO CPC - INDICAÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA - TERRENO ADQUIRIDO SEM AS BENFEITORIAS - 

PROVEITO ECONÔMICO QUE CORRESPONDE À NUA- PROPRIEDADE - 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E 

255, § 1º, DO RISTJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO 

PROVIDO. O valor da causa diz respeito à matéria de ordem pública, 

sendo, portanto, lícito ao magistrado, de ofício, determinar a emenda da 

inicial quando houver discrepância entre o valor atribuído à causa e o 

proveito econômico pretendido. Precedentes. 2. Na ação de usucapião de 

natureza extraordinária, tendo por objeto terreno adquirido sem 

edificações, o conteúdo econômico corresponde à nua-propriedade e o 

valor da causa será de acordo com "a estimativa oficial para lançamento 

do imposto" (art. 259, VII, do CPC), todavia, excluindo-se as eventuais 

benfeitorias posteriores à aquisição do terreno. 3. Para a correta 

demonstração da divergência jurisprudencial, deve haver a comprovação 

do alegado dissídio jurisprudencial, nos moldes exigidos pelos artigos 541, 

parágrafo único, do CPC; e 255, § 1º, do Regimento Interno deste Superior 

Tribunal de Justiça, o que, na espécie, não ocorreu. 4. Recurso especial 

provido (Processo REsp 1133495 / SP - RECURSO ESPECIAL 

2009/0065395-1 Relator(a) Ministro MASSAMI UYEDA (1129) Órgão 
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Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 06/11/2012 Data da 

Publicação/Fonte DJe 13/11/2012)”. Assim, diante da incompatibilidade 

entre o valor atribuído à causa, o proveito econômico pretendido, e 

considerando o Ofício Circular 142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz 

remissão ao fiel cumprimento do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste 

momento, oportunizo o autor que comprove ou retifique o valor da causa, 

colacionando planilha demonstrativa de cálculo atualizada referente às 

verbas pleiteadas, bem como suas fichas financeiras e indique a carreira 

e o cargo que ocupa na Administração Pública, 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. 

CUIABÁ, 27 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011499-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP - ASPOMIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1011499-28.2018.8.11.0041; 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: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS 

MILITARES DE SINOP - ASPOMIS Parte Ré: RÉU: GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Cabe pontuar que quanto ao valor da causa 

verifico que não há documentação suficiente que comprove que o valor 

atribuído corresponda ao proveito econômico pretendido. Como é sabido o 

valor da causa diz respeito à matéria de ordem pública, sendo, portanto, 

lícito ao Magistrado, de ofício, determinar a emenda da inicial quando 

houver discrepância entre o montante atribuído à causa e o proveito 

econômico pretendido, senão vejamos: “Ementa RECURSO ESPECIAL - 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - VALOR DA CAUSA - MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - POSSIBILIDADE - 

ART. 259, VII, DO CPC - INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - TERRENO 

ADQUIRIDO SEM AS BENFEITORIAS - PROVEITO ECONÔMICO QUE 

CORRESPONDE À NUA- PROPRIEDADE - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - 

ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E 255, § 1º, DO RISTJ - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. O valor da causa 

diz respeito à matéria de ordem pública, sendo, portanto, lícito ao 

magistrado, de ofício, determinar a emenda da inicial quando houver 

discrepância entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico 

pretendido. Precedentes. 2. Na ação de usucapião de natureza 

extraordinária, tendo por objeto terreno adquirido sem edificações, o 

conteúdo econômico corresponde à nua-propriedade e o valor da causa 

será de acordo com "a estimativa oficial para lançamento do imposto" (art. 

259, VII, do CPC), todavia, excluindo-se as eventuais benfeitorias 

posteriores à aquisição do terreno. 3. Para a correta demonstração da 

divergência jurisprudencial, deve haver a comprovação do alegado 

dissídio jurisprudencial, nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo 

único, do CPC; e 255, § 1º, do Regimento Interno deste Superior Tribunal 

de Justiça, o que, na espécie, não ocorreu. 4. Recurso especial provido 

(Processo REsp 1133495 / SP - RECURSO ESPECIAL 2009/0065395-1 

Relator(a) Ministro MASSAMI UYEDA (1129) Órgão Julgador T3 - 

TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 06/11/2012 Data da 

Publicação/Fonte DJe 13/11/2012)”. Assim, diante da incompatibilidade 

entre o valor atribuído à causa, o proveito econômico pretendido, e 

considerando o Ofício Circular 142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz 

remissão ao fiel cumprimento do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste 

momento, oportunizo o autor que comprove ou retifique o valor da causa, 

colacionando planilha demonstrativa de cálculo atualizada referente às 

verbas pleiteadas, bem como suas fichas financeiras e indique a carreira 

e o cargo que ocupa na Administração Pública, 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. 

CUIABÁ, 27 de abril de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011503-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILKERSON DOS SANTOS GUIMARAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA OAB - MT0006867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1011503-65.2018.8.11.0041; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120)/[LICENCIAMENTO DE VEÍCULO]. Partes 

do processo: Parte Autora: IMPETRANTE: WILKERSON DOS SANTOS 

GUIMARAES Parte Ré: IMPETRADO: PRESIDENTE DO DETRAN - MT Vistos. 

Considerando o direcionamento da petição inicial para 1° Vara 

Especializada da Fazenda Pública, encaminhe-se para redistribuição, com 

as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 

2018. Paulo Márcio S. de Carvalho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004994-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JVA LOGISTICA TRANSPORTE DE CARGAS E ARMAZENS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA OAB - GO33223 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE SAUDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Superintendente Administrativo da SES/MT (IMPETRADO)

Coordenadora de Gestão de Contratos da SES/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: Diante do exposto, 

considerando que o tipo de procedimento escolhido pela impetrante 

mostra-se inadequado, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do artigo 10, 

caput, da Lei nº 12.016/2009 c/c o artigo 330, inciso III, do Código de 

Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do mesmo Diploma Legal. Transitada em 

julgado, arquivem-se. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901315 Nr: 30795-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 408509 Nr: 442-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: POTENCIAL ABATEDOURO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 TENDO em vista que decorreu o prazo sem que houvesse o pagamentos 

das Requisições de Pequeno Valor expedido às fls. 105/106, INTIMO a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE - Diário da Justiça 

Eletrônico, para requerer o quee entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1117521 Nr: 17697-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/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, bem como a 

sua inexigibilidade, 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, 26 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 853236 Nr: 55949-49.2013.811.0041

 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 MARIA DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA ROCHA - OAB:25355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, 

além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado 

da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, 

§ 3º, do diploma processual.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 26 de abril de 2018. 

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1091939 Nr: 7042-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO STECH JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos.

Determino ao Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada aos 

autos de cópia da sentença, do acórdão e da certidão de trânsito em 

julgado referente ao crédito exequendo.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 822777 Nr: 28922-91.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSICLÉIA LEITE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

diploma processual.Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 

(dias), efetue o depósito dos honorários periciais. Efetuado o depósito, 

expeça-se o alvará para liberação dos honorários periciais em favor do 

expert.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.Cuiabá-MT, 26 de abril de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 892003 Nr: 24545-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIL SILVA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSITENCIA 

SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Por fim, cumpram-se os demais 

termos da decisão embargada, promovendo a citação da parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal.Intime-se.Cuiabá, 26 de abril de 2018. Paulo Márcio Soares de 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 783878 Nr: 37644-51.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR SILVA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

diploma processual.Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 

(dias), efetue o depósito dos honorários periciais. Efetuado o depósito, 

expeça-se o alvará para liberação dos honorários periciais em favor do 

expert.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.Cuiabá-MT, 26 de abril de 
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2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 863459 Nr: 4379-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR ALFREDO HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA PMMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, DENEGO A 

SEGURANÇA.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 796342 Nr: 2685-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO DE PINHO SAAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos 

parágrafos anteriores.Sem custas. Considerando a sucumbência 

recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno 

do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos 

para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório.Translade-se cópia desta sentença para 

o feito principal em apenso (nº 310271). Após o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e 

anotações de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. 

I.Cuiabá-MT, 26 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1050266 Nr: 46560-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACENIL SEVERINO DE ALMEIDA, MARCELA CURADO 

MORAES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISVALDO MENDES RAMOS - 

OAB:19.438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO - 

OAB:

 Vistos,

 Defiro ao Requerente os benefícios da Justiça Gratuita.

Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 

2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM).

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se 

há interesse na realização de Audiência de Conciliação, nos termos do art. 

334 do NCPC.

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1062031 Nr: 51878-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEFAIRE CORREA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3.632

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, juntarem 

aos autos documentos e pareceres eludicdativos sobre os fatos 

controversos.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1145022 Nr: 29638-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGILSON AZIZES FERREIRA, ANTONIO DALVO DE 

OLIVEIRA, LÉO GONSAGA MEDEIROS, KATIUCIA DIAS FONSECA, 

LOUIRSON RODRIGUES BENEVIDES, LINDBERG CARVALHO DE 

MEDEIROS, PAULO ROBERTO COSTA, MOIZÉS CYPRIANO DIAS, PERY 

TABORELLI DA SILVA FILHO, LUIS NELSON DA SILVA, MIGUEL AREND 

PFEIL, MARLAN BISPO DOS SANTOS, NERCI ADRIANO DENARDI, MARCIO 

THADEU DA SILVA FIRME, RENATO ROSA FORTES, RONALDO 

MEIRELLES COELHO, WILQUERSON FELIZARDO SANDES, WILLIAM 

DOUGLAS MONTEIRO SANTOS, RICARDO DE ALMEIDA GIL, VALDEMIR 

BENEDITO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - OAB:17.921/E

 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, bem como a 

sua inexigibilidade, 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.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 26 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1292417 Nr: 5676-90.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA RODRIGUES DOS SANTOS, FANAVIA DOS 

SANTOS FUCUTA KOTARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

PRIMAVERA DO LESTE - OAB:PRIMAVERA LESTE, DENIS THOMAZ 

RODRIGUES - OAB:DEFE. PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 
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OAB:

 Vistos e etc.

Cumpra-se a ordem deprecada, com urgência, por se tratar de matéria de 

saúde, expedindo-se o necessário, nesta data, por oficial plantonista, se 

necessário for.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1117521 Nr: 17697-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos em correição.

1 – Especifiquem as partes acerca das provas que eventualmente ainda 

desejam produzir;detalhando-as e justificando-as sob pena de preclusão.

2 – Após o cumprimento integral desta determinação, certificado o 

decurso do prazo e consertado os autos voltem-me conclusos para 

saneador ou julgamento antecipado.

3 - Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1091939 Nr: 7042-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO STECH JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, em substituição legal.

Determino a distribuição por dependência desta ação aos autos de código 

375032.

Após, intime-se o Executado para, querendo, impugnar a presente 

Execução no prazo de 10 (quinze) dias.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 727021 Nr: 22860-06.2011.811.0041

 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: MARCELO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

 Diante dos novos documentos colacionados, inclusive o termo de 

declaração formulado pelo genitor do Requerente, manifeste-se o ESTADO 

DE MATO GROSSO, requerendo o que entender de direito.

Ato contínuo, abre-se vistas ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 824414 Nr: 30476-61.2013.811.0041

 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: JOSÉ PEREIRA DA SILVA, ROSINETE RODRIGUES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos.

ARQUIVE-SE, com as baixas as cautelas de praxe, até ulterior 

provocação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1183296 Nr: 44897-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE DE SOUZA MELO, NOELSON CARLOS SILVA 

DIAS, ADENILSON LOPES, MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22.926, TENARESSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7.031/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, bem como a 

sua inexigibilidade, 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.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 27 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1183282 Nr: 44885-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA, LUCIANA 

BRAGANÇA BRANDÃO DA SILVA, GLEBER CANDIDO MORENO, 

OSMARIO CICERO DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSÉ NILDO SILVA DE OLIVEIRA, 

RICARDO DE ALMEIDA MENDES

 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:7.031/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, bem como a 

sua inexigibilidade, 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.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 27 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945218 Nr: 57518-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCI APARECIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1013617 Nr: 29109-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA CORREA DE OLIVEIRA, CLADIS APARECIDA 

ROSA, SEBASTIÃO VITOR SOARES MARTINS, MICHEL MARQUES HERANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043356 Nr: 43186-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON MARCOS PEREIRA TUPAN, CAETANO JOAO DE 

SOUZA, CARLOS RENATO SENTINELLO, JOSE SOUZA DANTAS FILHO, 

JOSIANE RODRIGUES DOURADO CORREIA, LAURA ANGELICA DA SILVA 

BALDOINO, LUCIANA FERREIRA CARBONATO, LUCINEIDE FERREIRA DE 

SOUZA MAGALHÃES, MAURA MARIA DALLABRIDA, NEURACY 

TRINDADE SANTANA, RAUL DONIZETE DOS SANTOS, REGIMAR DIAS 

FERREIRA ARAUJO, RUTH LUIZA DOS REIS MACHADO, SANDRA 

AUXILIADORA CEZAR SANTANA, SILVIO RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1021623 Nr: 32738-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA DE ALMEIDA E ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISSON AKERLEY SILVA - 

OAB:8930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT

 Vistos,

 Trata-se de uma Impugnação de Assistência Judiciária, apresentada pelo 

Município de Cuiabá, em face de ANA LUCIA DE ALMEIDA E ALMEIDA, 

pleiteando o indeferimento da Justiça Gratuita.

A parte impugnada se manifestou em fls. 15/16 informando que as custas 

iniciais foram devidamente recolhidas conforme fls. 299/301 do volume II, 

informa que devidamente comprovado o recolhimento das custas, rechaça 

pelo extinção do feito por perda do objeto.

Dessa maneira, pelo exposto e por tudo, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, §3º do 

CPC.

Desapensem-se e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 986843 Nr: 17084-83.2015.811.0041

 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: BR PLÁSTICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BECK - OAB:78.254/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:5219/MT

 Isto posto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e, por corolário, concedo o mandado de 

segurança, para o fim de consolidar os termos da liminar deferida no 

nascedouro destes autos e desconstituir o Termo de Apreensão e 

Depósito nº 1120152-7.Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie.Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição 

específica contida no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.153/09. Após o decurso 

do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo.P.R.I.C.Cuiabá, 27 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.: 1025162 Nr: 34381-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE MARIA DE SÁ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 Vistos,

Indefiro pedido de dilação de prazo, ARQUIVE-SE, até ulterior provocação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 720148 Nr: 15587-73.2011.811.0041

 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: CARMELITA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT, ELPÍDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a notícia de falecimento da Requerente (fls. 249),abro vista dos 

autos à Defensoria Pública para que proceda à habilitação dos evetuais 

herdeiros no polo ativo da ação.

No silêncio desta, intimem-se os eventuais herdeiros por edital, com prazo 

de 30 (trinta ) dias.

Ao final, voltem-me os autos conclusos para novas deliberações.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 869853 Nr: 9430-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO MARCOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA THEODORO GOMES - 

OAB:16.018-A/MT, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - 

OAB:7276-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e jugar o feito, declinando da competência em favor 

do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder – MT, a fim de que seja 

apensada à Execução Fiscal nº 2004-15.2014.811.0009 (Código 88883). 

Preclusa esta, encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes 

do artigo 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se, com as necessárias alterações na distribuição 

do processo.Cuiabá, 27 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 751228 Nr: 2974-84.2012.811.0041

 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): SUELI NASCIMENTO DE JESUS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:, ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. ESTADO) - 

OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA AGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT, 

LENILDO MÁRCIO DA SILVA - OAB:5340/MT

 PROCEDIMENTO COMUM

PROCESSO N: 2974-84.2012.811.0041

CÓDIGO: 751228

 Vistos, etc.

 Indefiro pedido de fls. 212/215 tendo em vista que tal pleito já fora 

analisado e indeferido em decisão de fls.151.

 No mais, ante a redução dos honorários periciais, fls. 209/210, intime-se o 

Estado de Mato Grosso para efetuar o depósito do valor no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimem-se

 Cumpra-se

Cuiabá, 23 de Abril de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 751442 Nr: 3195-67.2012.811.0041

 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): ESPOLIO DE ODELIO ALVES RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ROGÉRIO LUIZ 

GALLO (PROC. ESTADO) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13.685/OAB-MT

 AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO

PROCESSO N: 3195-67.2012.811.0041

CÓDIGO: 751442

 Vistos, etc.

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

conforme determinado as fls. 367, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção do feito.

Cuiabá, 18 de Abril de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 796478 Nr: 2826-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERICLES ALVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, RODRIGO RIBEIRO 

VERÃO - OAB:8.495/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente em que requer a 

intervenção deste Juízo com vista a ser determinada a intimação dos 

requeridos para que realize o procedimento cirúrgico denominado 

“Implante Orzurdex em OE”, sob pena de bloqueio de valores.

Pois bem. Primeiramente, determino a intimação pessoal do Senhor 

Secretário Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, 

bem como do Secretário Municipal de Saúde para que, imediatamente, 

adotem as medidas necessárias ao fiel cumprimento da decisão.

O cumprimento da decisão deverá ser provado mediante a instrução de 

documentos, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas a 

contar da intimação.

Intime-se também a PGE e PGM.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me cls. os autos para apreciação 

do que couber.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, inclusive por OFICIAL PLANTONISTA, servindo 

a presente decisão como mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 379231 Nr: 15441-03.2009.811.0041

 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: ZEFERINO PEDRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MACEDO GONÇALVES - 

OAB:505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 .Portanto, ante o descumprimento da decisão que ordenou a devolução do 

processo, tenho por bem, determinar a aplicação das penalidades 

previstas no art. 234, §§ 2° e 3°, do CPC/2015, em desfavor da advogada 

Regina Macedo Gonçalves, OAB/MT n°. 505/O, da seguinte 

maneira:a)Aplicação de multa correspondente à metade do salário-mínimo, 

a qual deverá ser adimplida no prazo de 10 (dez) dias.b)Perda do direito à 

vista dos autos fora do cartório do Juízo.c)Comunicação da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Conselho Seccional Mato Grosso – OAB/MT, para 

instaurar procedimento disciplinar e imposição de multa.No mais, ante a 

não localização do processo, determino a restauração dos autos, nos 

termos do art.712 e seguintes do CPC/2015.Intime-seCumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 808327 Nr: 14791-14.2013.811.0041

 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: ALZIRO MÁXIMO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS SCHWINDEN 

DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 Portanto, ante o descumprimento da decisão que ordenou a devolução do 

processo, tenho por bem, determinar a aplicação das penalidades 

previstas no art. 234, §§ 2° e 3°, do CPC/2015, em desfavor do Advogado 
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Fausto André da Rosa Migueis, OAB/MT n°. 14738/A, da seguinte 

maneira:a)Aplicação de multa correspondente à metade do salário-mínimo, 

a qual deverá ser adimplida no prazo de 10 (dez) dias.b)Perda do direito à 

vista dos autos fora do cartório do Juízo.c)Comunicação da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Conselho Seccional Mato Grosso – OAB/MT, para 

instaurar procedimento disciplinar e imposição de multa.No mais, ante a 

não localização do processo, determino a restauração dos autos, nos 

termos do art.712 e seguintes do CPC/2015.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 740471 Nr: 37185-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA SEBALHOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Portanto, ante o descumprimento da decisão que ordenou a devolução do 

processo, tenho por bem, determinar a aplicação das penalidades 

previstas no art. 234, §§ 2° e 3°, do CPC/2015, em desfavor do Advogado 

Alexandre Castro de Arruda, OAB/MT n°. 12517/O, da seguinte 

maneira:a)Aplicação de multa correspondente à metade do salário-mínimo, 

a qual deverá ser adimplida no prazo de 10 (dez) dias.b)Perda do direito à 

vista dos autos fora do cartório do Juízo.c)Comunicação da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Conselho Seccional Mato Grosso – OAB/MT, para 

instaurar procedimento disciplinar e imposição de multa.No mais, ante a 

não localização do processo, determino a restauração dos autos, nos 

termos do art.712 e seguintes do CPC/2015.Intime-seCumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236456 Nr: 5501-19.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GERALDO FRAGA ZWICKER, TÂNIA REGINA 

AMORIM ZWICKER, JULIO REBELO DA COSTA FILHO, EDUARDO MARTINS 

ANDRÉ, MARISTELA GUIMARÃES ANDRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GERALDO FRAGA 

ZWICKER - OAB:153148-B/SP, AUGUSTO FRAGA ZWICKER - 

OAB:4.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744399 Nr: 41437-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA HELENA DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861016 Nr: 2520-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA FILHO, HELIO LEAO DE 

SOUZA, DEIJA FERNANDES DE QUEIROZ, GONÇALINA CECILIA 

PEDROSO, IRENE RIBEIRO PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 921289 Nr: 44186-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENIL COSTA MONTEIRO DE ALMEIDA, ALMERINDA 

PEREIRA DE ARAUJO, ELVIO FIGUEIREDO SANTANA, CIRO LEITE DE 

MORAIS, DEVANICE DA CUNHA ALMEIDA, GENONITA ALVES DE 

ALMEIDA SILVA, NEUZETE SOARES CAMPOS, MARGARIDA DORILEO 

BATISTA DA SILVA, MARIA DE FATIMA CARDOSO, ILVIRA RIBEIRO DE 

FARIAS, MARIA JOSE MARQUES NUNES, MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO 

SANTANA, LOURDES ALVES DE ALMEIDA, RENATO PEREIRA DE 

ARAUJO

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926978 Nr: 47640-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO DE PAIVA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947083 Nr: 58620-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMICILIA MARTINS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODENIAS PETRONILO GAMA - 

OAB:1.8127, ONEIAS PETRONÍLO GAMA - OAB:16760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959699 Nr: 4663-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALZIRA LEITE LINDOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996424 Nr: 21837-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR DOS SANTOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996864 Nr: 22088-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTHOLDO MODESTO PARANAGUÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA BORGES LEITE - 

OAB:11778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006189 Nr: 26001-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL THEODORO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011514-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE OLIVEIRA DIAS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1011514-94.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por MARIA ALVES DE OLIVEIRA DIAS em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão da tutela provisória de 

urgência para o fim de ser determinado aos Requeridos que cumpram com 

a sua obrigação político-constitucional de viabilizarem imediatamente a 

realização do procedimento cirúrgico denominado “Embolização de 

Malformação Vascular Aertério-venosa Intraparenquimatosa do Sistema 

Nervoso Central”, ou outro procedimento igualmente eficaz, a critério de 

médico especialista, incluindo eventual suporte de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) e outros recursos necessários, nos termos da prescrição 

de médico especialista (ID nº 12962960). Aduz, em síntese, que 

encontra-se acometida de Malformação Arteriovenosa (MAV) frontal à 

esquerda e, por conta da patologia, apresenta elevando risco de 

sangramento, necessitando, em caráter de urgência, se submeter ao 

procedimento cirúrgico alhures mencionado sob pena de vir a óbito 

precocemente. Pontua que realizou o pedido de internação do paciente 

para hospital de referência (HGU ou Santa Casa de Cuiabá) foi feito para a 

Central de Regulação de Urgência e Emergência, há vários meses, mas de 

acordo com informações repassadas à família há enorme demanda 

reprimida, com longa fila, de modo que não se sabe quando a cirurgia 

poderá ser realizada. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo 

decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no 

Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a 

matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para 

decidir sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio 

Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos 

os requisitos para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que 

não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes 

do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse 

na conciliação, bem como a parte Autora se pronunciou pela 

desnecessidade de promover tal procedimento conciliatório, dai porquê 

deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o principio da 

razoável duração do processo. Para a concessão da tutela antecipada se 

faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial 

admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In 

casu, o pedido de antecipação de tutela visa a que os Requeridos 

viabilizem, imediatamente, a realização do procedimento cirúrgico 

denominado “Embolização de Malformação Vascular Aertério-venosa 

Intraparenquimatosa do Sistema Nervoso Central”, ou outro procedimento 

igualmente eficaz, a critério de médico especialista, incluindo eventual 

suporte de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outros recursos 

necessários, nos termos da prescrição de médico especialista. Para tanto, 

instruiu a inicial com documentos importantes, no caso a prescrição de 

médico especialista, exames médicos e o requerimento administrativo para 

o fornecimento do fármaco pelo SUS (ID nº 12962960), tudo em 

atendimento do disposto no art. 1º e §1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ. 

Pois bem. É de sabença geral que a Constituição Federal, na dicção dos 

arts. 6º, 196 e 197 e ainda, o art. 2º da Lei nº 8.080/90 erigem a saúde 

como um dever do Estado a todos, inclusive às pessoas que não podem 

arcar as despesas com medicamentos sem privar-se de recursos 

indispensáveis ao seu próprio sustento e ao de sua família. O 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

pode ser expresso no voto do julgamento cuja ementa transcreve-se: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA LIMINAR – CIRURGIA PARA TROCA DE PRÓTESE 

OCULAR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DEVER DO 

ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É possível antecipar os efeitos da 

tutela contra a Fazenda Pública quando se trata de questão ligada à 

saúde, desde que presentes os requisitos. O Poder Judiciário não está 

adstrito a prévio procedimento administrativo na esfera executiva para 

conceder medida assecuratória do exercício de direitos salvaguardados 

pela Constituição Federal”. (RAI 89747/2008 – QUARTA CAMARA CÍVEL – 

REL. DES. MARCIO VIDAL – D.J.: 06/10/2008). Com efeito, mister ser 

concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo direito é 
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inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno colacionar o que diz Alexandre de Moraes acerca 

do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: “A dignidade da pessoa 

humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos” (in Constituição do Brasil Interpretada, 4ª 

edição, fls. 128/129). Na hipótese, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial (ID nº 12962960), sendo o mesmo emitido pelo médico 

especialista em neurocirurgia, Dr. Henrique Sampaio – CRM/MT nº 9236, 

não resta dúvida quanto à doença que a Autora possui, tampouco a 

urgência do uso do medicamento pretendido, nem da negativa dos entes 

públicos em lhe fornecer, motivo mais do que suficiente para justificar a 

dispensa de prévia autorização orçamentária e até de procedimento 

licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário se aventurar a 

escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo em um 

diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em obediência aos 

princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado 

assegurar ao paciente o medicamento necessário a uma sobrevivência 

digna, direito este que se apresenta como corolário do próprio direito à 

vida. É nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem 

decidido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. 

CIRURGIA BARIÁTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. NECESSIDADE E CARÊNCIA DA AUTORA COMPROVADAS. 

REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade 

solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 2. 

Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que "a imprescindibilidade da 

Cirurgia Bariátrica para o tratamento da Obesidade Mórbita qua acomete a 

autora, assim como a carência de recursos financeiros da parte 

requerente para adquiri-la restaram comprovadas pelos documentos 

juntados aos autos" (fl. 121, grifos no original). 3. Rever tal entendimento 

implica, como regra, reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da 

Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp: 

519011 RS 2014/0120069-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 12/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

10/10/2014). E seguindo este mesmo entendimento, a remansosa e 

pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se manifestado, como ora se transcreve: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - 

OBRIGAÇÃO DO ESTADO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE - APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA AO AGENTE 

POLÍTICO - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. Cumpre ao Estado 

assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão 

constitucional, sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo quanto 

relacionado ao fornecimento de medicamentos e atendimento 

médico-hospitalar. É admissível a imposição de multa coercitiva ao agente 

político responsável pelo cumprimento da decisão judicial”. (MS 

144687/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) – Destacamos. 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER 

DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – URGÊNCIA E NECESSIDADE 

COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

MEIO COERCITIVO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – 

AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – VERIFICAÇÃO DO 

PAGAMENTO, EM DUPLICIDADE, PARA O HOSPITAL PRIVADO QUE 

REALIZOU A CIRURGIA – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO E 

DEVOLUÇÃO DE VALORES, SE CONSTATADA A DUPLICIDADE DE 

PAGAMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição 

Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios 

indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. Correta 

a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem a 

realização de procedimento cirúrgico em razão do diagnóstico de polipose 

nasal, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, 

em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Embora 

seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como o bloqueio de 

verbas contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o 

adimplemento da obrigação de fazer, somente será viável em caso de 

descumprimento da decisão judicial, de forma que, tendo sido cumprida a 

obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo. 4. 

Se a Nota Fiscal acostada aos autos, referente à realização do 

procedimento cirúrgico requerido na inicial, foi emitida em momento anterior 

ao bloqueio nas contas do ente público, imperioso seja averiguado, em 

cumprimento de sentença, se o procedimento cirúrgico foi realizado 

mediante o pagamento espontâneo por parte do ente público, viabilizado 

por nota de empenho, ou mediante a efetivação do bloqueio judicial, com a 

devolução do valor aos cofres do Estado, caso constatada duplicidade de 

pagamento ao hospital privado, haja vista a necessidade de fiscalização 

do correto emprego do dinheiro público”. (ReeNec 2146/2018, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018). Logo, não há que se olvidar que, para fazer valer o Estado 

Democrático de Direito, entre o interesse do Estado (genérico) e o direito 

fundamental à saúde, é inevitável a opção pela garantia da vida do 

cidadão. Deste modo, à vista do exposto, sobejam presentes os requisitos 

da tutela de urgência, sendo dever deste magistrado o deferimento da 

medida pleiteada. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada para determinar 

aos Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá que, de 

forma incontinenti, cumpram com a sua obrigação político-constitucional a 

fim de que seja viabilizada a realização do procedimento cirúrgico 

denominado “Embolização de Malformação Vascular Aertério-venosa 

Intraparenquimatosa do Sistema Nervoso Central”, ou outro procedimento 

igualmente eficaz, a critério de médico especialista, incluindo eventual 

suporte de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e outros recursos 

necessários, nos termos da prescrição de médico especialista (ID nº 

12962960), ainda que seja necessária a contratação de fornecedor 

particular, IMEDIATAMENTE, com dispensa de procedimento licitatório, 

consoante prevê o art. 24 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o 

paciente, obedecidas as determinações do médico responsável. Deixo de 

fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intimem-se os Requeridos Estado 

de Mato Grosso e Município de Cuiabá para que cumpram a decisão supra, 

bem como, na oportunidade, cite-os pessoalmente para, querendo, 

apresentarem as suas defesas, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 

do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal. Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me 

conclusos para sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de 

Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos 

da Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Nos termos da recomendação exarada pelo 

Conselho Nacional de Justiça na inspeção realizada neste Estado, serve a 

presente decisão como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, 

inclusive no regime de plantão. Cuiabá, 27 de abril de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação
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EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Processo: 1010335-28.2018.8.11.0041; 

Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]. Vistos, etc. 1. Trata-se 

de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Antecipada, 

ajuizada por Editora e Distribuidora Educacional S/A, Incorporadora da 

União Norte do Paraná de Ensino Ltda. e Atual Mantenedora da Unopar – 

Universidade Norte do Paraná em face da Superintendência de Defesa do 

Consumidor. 2. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal 

da Capital tem a seguinte competência: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com exceção das 

ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida ativa.” 3. Assim 

sendo, para se evitar eventual nulidade, necessário se faz que a parte 

requerente traga aos autos a Certidão de Dívida Ativa em discussão no 

presente feito, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de abril de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036297-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan OAB - MT0008056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à OS n. 001/2015-Gab., 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar sobre a Contestação ID 12596625. Cuiabá-MT., 

27/4/2018 Janeide Neves

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501052-43.2015.8.11.0041
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OI S.A (EMBARGANTE)
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PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à OS n. 001/2015-Gab., 

impulsiono o presente feito para renovar o ato de intimação da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar as provas que 

pretende produzir, tendo em vista que houve falha na comunicação 

anterior, a qual registrou Intimação apenas ao parte requerida. Cuiabá-MT., 

27/4/2018 Janeide Neves

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007327-43.2018.8.11.0041
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NILCE MACEDO BARBOSA OAB - SP34350 (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Processo: 1007327-43.2018.8.11.0041; 

Valor causa: R$ 8.133,33; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/

[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]. Vistos, etc. 1. Primeiramente, recebo a 

emenda à inicial de id nº 12773994. 2. Trata-se de Ação Anulatória de 

Inexistência de Débito Com Pedido de Tutela Antecipada c/c Dano Moral, 

ajuizada por João Alfredo Barbosa em face do Estado de Mato Grosso. 3. 

É de ressaltar que nas ações de conhecimento, processada pelo rito 

comum é possível a antecipação dos efeitos da tutela de urgência 

pretendida no pedido inicial, na forma preconizada no art. 300, do CPC. 4. 

Desta forma, remeto a apreciação da antecipação de tutela para momento 

posterior a manifestação da parte contrária. 5. Cite-se e intime-se a parte 

requerida para, se manifestar sobre o pedido da tutela de urgência, no 

prazo de 10 (dez) dias. 6. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de abril de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito
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JOSE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

ALESSANDRO BRUM (EXECUTADO)

WILSON COUTO OLIVEIRA (EXECUTADO)
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MAURICIO PEREZ BOTELHO (EXECUTADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

ROBERTO CARLOS PEREIRA CURRAIS (EXECUTADO)

DANILO DE SOUZA DIAS (EXECUTADO)

GIORELI DE SOUSA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO MACHADO DOS REIS OAB - RJ93732 (ADVOGADO)

GIUSEPPE PECORARI MELOTTI OAB - RJ136165 (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA OAB - RJ112310 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. ADAIR JULIETA DA SILVA Dados do 

processo: Processo: 1000985-84.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

48.417.197,15; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, DANILO DE SOUZA DIAS, 

JOSE SOUZA SILVA, WILSON COUTO OLIVEIRA, ALESSANDRO BRUM, 

GIORELI DE SOUSA FILHO, DANIELE ARAUJO SALOMAO CASTELO, 

MAURICIO PEREZ BOTELHO, ROBERTO CARLOS PEREIRA CURRAIS . 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA MANOEL FERREIRA DE 

MENDONÇA, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-050 Nome: 

DANILO DE SOUZA DIAS Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 463, 

4 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20071-004 Nome: JOSE 

SOUZA SILVA Endereço: RUA MANOEL FERREIRA DE MENDONÇA, 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-050 Nome: WILSON COUTO 

OLIVEIRA Endereço: RUA MANOEL FERREIRA DE MENDONÇA, 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-050 Nome: ALESSANDRO 

BRUM Endereço: RUA MANOEL FERREIRA DE MENDONÇA, 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-050 Nome: GIORELI DE 

SOUSA FILHO Endereço: RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1295, 1901, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-580 Nome: DANIELE ARAUJO 

SALOMAO CASTELO Endereço: RUA MANOEL FERREIRA DE MENDONÇA, 

184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-050 Nome: MAURICIO 

PEREZ BOTELHO Endereço: RUA APERANA, 93, LEBLON, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 22450-190 Nome: ROBERTO CARLOS PEREIRA 

CURRAIS Endereço: PRAÇA ANTÔNIO CALLADO, 175, 2103, BARRA DA 

TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22793-084 FINALIDADE(S): LEVAR A 

EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, em 

Objeto: Intimar o exequente da decisão do ID 12704251, abaixo transcrito: 

Processo: 1000985-84.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 48.417.197,15; 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, DANILO DE SOUZA DIAS, JOSE SOUZA 

SILVA, WILSON COUTO OLIVEIRA, ALESSANDRO BRUM, GIORELI DE 

SOUSA FILHO, DANIELE ARAUJO SALOMAO CASTELO, MAURICIO PEREZ 

BOTELHO, ROBERTO CARLOS PEREIRA CURRAIS Vistos, etc. Trata-se de 

Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Por decisão datada 

de 13.01.2017 (id nº 4515486) foi determinada a formalização do seguro 

garantia, endossada pela apólice 04.775-23-0130992, expedida pela 

Pottencial Seguradora S/A para expedição de Certidão de regularidade 

Fiscal e simultaneamente garantir o presente executivo, ante a aceitação 

da parte credora. Ocorre que em 20.10.2017 o mencionado seguro teve o 

seu vencimento, sendo que a executada não providenciou em tempo hábil 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 291 de 492



a juntada aos autos da renovação do seguro, o que gerou o pleito de id nº 

11819023 pela parte exequente postulando a substituição da garantia 

existente nos autos pela penhora de mão própria, o que foi deferido por 

este Juízo, como se vê na decisão de id nº 11897824. Dessa decisão foi 

i n t e r p o s t o  R e c u r s o  d e  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1002424-88.2018.8.11.0000 junto ao TJMT, oportunidade em que foi 

determinado o processamento do recurso, porém sem atribuir efeito 

suspensivo, cujo recurso, ainda não foi julgado o mérito. De modo que 

através da petição de id nº 11965986 a parte executada pleiteou a 

reconsideração da decisão que deferiu a penhora de mão própria, cujo 

pedido foi indeferido por este Juízo conforme decisão de id nº 12197505. 

Por meio do pleito de id nº 12373543, comparece a parte executada nos 

autos postulando pela substituição da referida constrição pela Apólice de 

Seguro nº 02-775-0405095, emitida pela J Malucelli Seguradora S/A, cujo 

prazo de vigência é de 16.03.2018 até 16.03.2020, sob argumento de que 

não se trata de reapresentar o seguro já rejeitado mas sim nova garantia, 

tudo conforme dispõe o art. 835[1] do NCPC/2015 c/c art. 15[2] da Lei de 

Execução Fiscal. Sustenta que o valor total da nova apólice corresponde a 

R$74.118.641,22 (setenta e quatro milhões e cento e dezoito mil e 

seiscentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos). Salienta, 

também, que o seguro garantia está expressamente previsto no art. 9º, 

inciso II, da LEF, como uma das formas de garantia válida a ser ofertada 

por ser equivalente a dinheiro. Instado o exequente a se manifestar sobre 

o pedido de id nº12373543, manifestou pela recusa da substituição, 

requerendo a apreciação da petição anteriormente formulada pelo Estado 

no sentido de autorização judicial dos créditos representados pelas 

faturas mensais encaminhadas às diversas unidades consumidoras do 

Estado. É o Relatório. Fundamento e Decido. Pois bem, entendo que in 

casu a dívida em questão já estava garantida por seguro garantia, então 

não vejo como aplicar o art. 15 da LEF, isto porque o pedido do credor da 

penhora de mão própria só foi postulado após a desídia do devedor, que 

não se atentou em juntar aos autos no prazo a renovação do seguro 

garantia, razão pela qual INDEFIRO o pedido de id nº 12373543. Quanto ao 

pedido de litigância de má-fé postulado pela exequente, indefiro por falta 

de amparo legal. Por fim, defiro o pleito do exequente autorizando o 

depósito judicial dos créditos representados pelas faturas mensais 

encaminhadas às diversas unidades consumidoras do Estado, que 

decorrem do consumo de energia elétrica do Estado juntamente à 

executada, como postulado. Intime-se e Cumpra-se Cuiabá, 13 de abril de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito [1] Art. 835. A penhora 

observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, 

podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput 

de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de 

substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o 

seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito 

constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de 

crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em 

garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será 

intimado da penhora. [2] Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será 

deferida pelo Juiz: I - ao executado, a substituição da penhora por 

depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e II - à Fazenda 

Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, 

independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o 

reforço da penhora insuficiente. CUIABÁ, 27 de abril de 2018. LEANDRO 

CEZAR REY LEITAO DE FIGUEIREDO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AV. DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: (65) 36486733

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 999906 Nr: 23421-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

1 – Manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as provas 

que, ainda, pretendem produzir, justificando-as e indicando como 

objetividade os fatos que com elas desejam demonstrar.

2 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1056955 Nr: 49541-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 16.501-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Embargante para querendo, no prazo legal, se 

manifestar sobre a juntada de Impugnação aos Embargos à Execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 827878 Nr: 33737-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MS 13.116, EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos etc.

1. Compulsando os autos verifico que a parte exequente fora devidamente 

intimada para manifestar sobre a garantia oferecida pelo executado, e 

manteve-se inerte, conforme certidão de fl. 38.

2. Inobstante a isso, verifico que o bem oferecido em garantia pelo 

executado não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 9º da Lei 

6.830/1980, assim, considerando que a parte executada já interpôs 

embargos (código 1030844 – em apenso), determino a intimação da parte 

devedora para, querendo , indicar outro bem em garantia ao débito, no 

prazo de 10(dez) dias.

A propósito, sobre a utilização de cotas de fundos em lugar do dinheiro o 

STJ possui o mesmo entendimento exarado acima, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. COTAS DE FUNDO 

DE INVESTIMENTO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO Á DINHEIRO. 

IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MEIO MENOS GRAVOSO. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. "A expressão 'dinheiro em aplicação financeira' 

não equivale ao valor financeiro correspondente às cotas de fundos de 

investimento" (REsp 1346362/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 07/12/2012). 2. A 

convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da observância da 

ordem legal do art. 655 do CPC e do princípio da menor onerosidade, 

afastando a substituição pleiteada pela parte recorrente, decorreu dos 

elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida 

importaria necessariamente no reexame de provas. Incidência da Súmula 7 

do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ AgRg no AREsp 

577.992/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/10/2014, DJe 21/10/2014)

3. Vindo aos autos a manifestação, ou decorrido o prazo in albis, o que 

deverá ser certificado, dê-se vista à parte exequente para manifestação, 

no prazo de 10(dez) dias.

4. Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 50072 Nr: 4463-55.1995.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Fiscal->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA & GOMES LTDA., ALFREDO A. DE 

MOURA FILHO, ADOLFINO ROSA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA MAGALHAES ROSA - 

PROC. DO ESTADO - OAB:3175-2/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623 / MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Cautelar Fiscal, na qual, a parte Requerida pugnou pela 

baixa da averbação na matrícula nº 25.912, consistente no Mandado de 

Liminar e Citação, Arresto, Sequestro, Busca e Apreensão expedido pelo 

juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo em vista que o 

presente processo já está “resolvido e extinto” (sic fl. 239).

 No entanto, consigno que tramita perante esta Vara Especializada de 

Executivos Fiscais, a execução fiscal nº 4464-40.1995.811.0041, e que 

até a presente data não houve pagamento do débito, o que impossibilita a 

baixa na averbação junto à matrícula do imóvel.

 Em razão disso, indefiro o pedido de fls. 238/239, e mantenho a 

averbação constante da matrícula do nº 25912, referente ao imóvel objeto 

da presente ação.

 Em seguida, retornem-se os autos ao arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 20149 Nr: 1317-52.2010.811.0082

 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): Moacir Alves Fialho Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalto Sales de Matos 

Júnior - OAB:14.603

 Vistos.

 Analisando a resposta do acusado MOACIR ALVES FIALHO JUNIOR (fls. 

89/90), não vejo presentes os requisitos numerados no artigo 397, do 

Código de Processo Penal, que orientam a absolvição sumária. Assim 

sendo, em obediência ao devido processo legal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13-08-2018 às 15h, conforme determina 

o artigo 399, do CPP, momento em que, preenchidos os requisitos, deverá 

ser ofertada a proposta de suspensão condicional do processo.

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas, bem como os acusados, seu 

defensor e o Ministério Público.

Cumpra-se

Cuiabá, 23 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 1644 Nr: 121-57.2004.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Bernardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patryck de Araújo Ayala - 

OAB:6831/MT-Proc

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro José da Mata - 

OAB:3774, Rogério Borges Freitas - OAB:

 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.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 6681-28.2010.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): AUGUSTO CESAR SIQUEIRA DOS SANTOS

INTIMANDO: Réu(s): AUGUSTO CESAR SIQUEIRA DOS SANTOS, Rg: 

1779333-5 SSP MT Filiação: Joselito Oliveira dos Santos e Izete Siqueira 

Bomdespacho dos Santos, data de nascimento: 20/12/1991, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua JAÍBA, N° 115, Bairro: 

Planalto, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado AUGUSTO CESAR SIQUEIRA DOS 

SANTOS, para comparecer a sessão de julgamento, que será realizado no 

dia 23/07/2018, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum 

da Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc;Diante do certificado às fls. 1969, 

autorizo o recolhimento do mandado de prisão de fls. 1963, junto à 

POLINTER.No mais, ante a superveniência de pauta, designo o dia 23 de 

julho de 2018, às 13h30min, para a submissão do acusado Augusto César 

Siqueira dos Santos, a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.Às 

providencias.Expeça-se o necessário.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, 27 de abril de 2018.Rosana Albuquerque DutraGestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 374667 Nr: 15904-63.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIEL LIANDRO PACHORI, CAIQUE 

CONCEIÇÃO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695, ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - 

OAB:19594/MT

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR a Drª ROBERTA DE ARRUDA 

CHICA DUARTE, OAB/MT 19.594, e o Dr. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR, OAB/MT 13.695, defensores dos acusados para que se 

manifeste na fase do art. 422 do CPP, no prazo legal, conforme 

determinado no despacho de fls. 479, que transcrevo: " Vistos... Abra-se 

vista às partes para os fins do artigo 422 do CPP , sob pena de preclusão, 

devendo, ainda, atualizar o endereço das testemunhas que, na 

oportunidade, arrolarem. Após, conclusos para a designação de data para 

julgamento. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 480375 Nr: 20167-36.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE MORAIS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 “Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

ADMISSÍVEL, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de f. 03 

para: PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de 

Processo Penal, o acusado MARCELO DE MORAIS SALES, já devidamente 

qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no no art. 121, §2º, 

inciso II (fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), c/c o artigo 14, inciso 

II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Jaime Batista de Souza a fim 

de que ele seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio 

Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação;”No mais, 

permanece a pronúncia tal como foi lançada.Não havendo diligências a ser 

realizadas e nem outras irregularidades a ser sanadas, DOU COMO 

PREPARADO o presente processo, ordenando que o pronunciado seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, cuja sessão designo 

para o dia 24 de maio de 2018, às 09h, no Plenário do Tribunal do Júri 

desta capital.Tome a Srª Gestora as providências cabíveis à realização do 

ato, expedindo-se o necessário. Requisitem-se as F.A.C. como de 

costume e requerido.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá-MT, 12 de abril de 2018. Mônica Catarina Perri Siqueira 

Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 317140 Nr: 16375-84.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ROSA FLUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Vistos etc,

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a data mencionada 

pela defesa para fixação da data base refere-se ao início de cumprimento 

da pena de processo diverso daqueles já unificados aos autos, como se 

vê inclusive do teor da denúncia de fls. 07/08, que menciona 

expressamente que no dia posterior à prática do crime, o penitente teria 

sido preso em flagrante por outro delito.

Desta feita, inacolho a impugnação formulada pela defesa e, de 

consequencia, homologo o memorial de pena de fls. 126.

Intime-se as partes.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 507339 Nr: 69-93.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL GERÊNCIA 

ESTADUAL DE POLINTER SETOR DE MANDADO DE PRISÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:17686/MT

 Vistos, etc.

Diante da manifestação do Ministério Público e considerando que a 

unidade penitenciária da capital encontra-se sem vagas disponíveis, 

acolho parcialmente o pedido de transferência acostado aos autos.

Desta feita, concedo a anuência pretendida, porém, condicionada à 

permuta.

Comunique-se à SGPEN desta decisão e à defesa.

Após, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem que o procedimento tenha 

sido concretizado, arquive-se o presente.

Expeça-se o necessário.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 514016 Nr: 6563-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CÉLIO MARIANO CARDOSO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da fundamentação erigida na decisão de fls. 16, 

deixo de acolher o pedido formulado às fls. 17/19, mantendo-a inalterada 

em sintonia, ainda, com o parecer ministerial retro e salientando que a 

reivindicação cabível desafia a interposição do recurso competente.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 389853 Nr: 14653-72.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO TEIXEIRA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Mendes Pereira - 

OAB:4455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455/MT, ITAMAR MACIEL DE SANTANA - OAB:18221

 Vistos etc,

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que razão assiste ao 

representante do Ministério Público, vez que o memorial de pena de fls. 

263, promoveu o cômputo da remição para fins de progressão.

Ocorre que as remições se referem a período de trabalho efetuado 

intramuros e, portanto, não poderão ser novamente utilizadas para fins de 

nova progressão ao regime aberto.

Desta feita, elaborado novo cálculo de pena, vê-se que o penitente 

adimplirá o requisito objetivo apenas na data de 04/08/2018.

Dê-se vistas à defesa.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 493658 Nr: 32990-42.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FERREIRA DE VASCONCELOS 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO ALVES DA COSTA 

- OAB:4.366/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 63.

Declaro remidos 04 (quatro) dias da pena do recuperando em razçao dos 

13 (treze) dias de labor no mês de março de 2018 (fls. 64/65).

Elabore-se novo cálculo de liquidação de pena, após, vistas às partes.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 421549 Nr: 27099-11.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONEI CRISTIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Vistos etc,

Para fins de remição do atestado de trabalho de fls. 242/243, intime-se a 

defesa para que apresente atestado original ou cópia autenticada da 

documentação mencionada.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 139919 Nr: 5989-63.2009.811.0042
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, observa-se que a defesa acostou às fls. 431/438, 

pedido de prisão domiciliar em favor do recuperando VILMAR JESUS DA 

SILVA, argumentando que o penitente encontra-se acometido de hepatite 

B em estágio avançado, sendo paciente de tratamento contínuo e 

ininterrupto.

Aduz que o penitente faz uso de diversos medicamentos de alto custo e 

que esta medicação garante a sobrevida do recuperando.

 Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária 

à concessão do pleito defensivo, solicitando informações da direção da 

unidade prisional, com a imediata submissão do penitente a avaliação por 

médico oficial.

Apresentadas informações pela médica que atua na unidade prisional, 

Dra. Diandra Vilela, foi informado que o recuperando "... Encontra-se em 

uso regular de terapia antiviral com boa resposta clínica e laboratorial, 

sendo que apresenta-se estável e em condições gerais de saúde a 

respeito de sua enfermidade..." (fls. 446).

Instado a opinar, o representante ministerial opinou pelo não acolhimento 

do pleito (fls. 447).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de processo executivo de pena em desfavor do recuperando 

VILMAR JESUS DA SILVA.

No rol dos dispositivos legais atinentes ao caso em tela, a Lei de Execução 

Penal elenca as hipóteses de aplicação da prisão domiciliar:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime 

aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

 Sobre o mesmo enfoque, o Código de Processo Penal enfatiza outras 

possíveis situações capazes de propiciar a concessão de prisão 

domiciliar:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar 

quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

 II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) 

anos de idade ou com deficiência;

 IV - gestante;

 V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

 VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 

12 (doze) anos de idade incompletos.

 Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos 

requisitos estabelecidos neste artigo.“

Em que pese o recuperando esteja acometido por doença grave, a 

situação fática não justifica a concessão do benefício da prisão domiciliar, 

ou seja, tem sido acompanhado pela equipe médica intramuros e 

apresenta boa resposta ao tratamento.

Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, a mera 

necessidade de acompanhamento médico, devido a doença, não gera, 

automaticamente, o direito a concessão de prisão domiciliar, tendo em 

vista o preenchimento de algum dos requisitos constantes nos dispositivos 

retro mencionados.

 Desse modo, o estado de saúde debilitado, conforme preceitua o inciso II, 

do art. 318 do Código de Processo Penal, age, apenas, como condição 

mínima, mas não suficiente por si só para a concessão de prisão 

domiciliar. Ainda porque, consta nos autos que o reeducando, como 

mencionado anteriormente, recebe o devido acompanhamento intramuros.

Nesse mesmo viés, decidiu a judicatura do Estado do Rio Grande do Sul:

 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - 

PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE – INDEFERIDA - 

INSURGÊNCIA DEFENSIVA - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - 

GARANTIA DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO DENTRO DO 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

As hipóteses de prisão domiciliar, elencadas no art. 117 da LEP, não 

constituem um rol exaustivo rígido e inflexível, de modo que, em atenção 

ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade, bem como da 

individualização da pena, podendo ser adotada em outras situações. 

Entretanto, na espécie, o benefício não tem necessidade de ser deferido, 

pois não se trata de doença grave e lhe foi garantido tratamento médico 

adequado dentro da casa prisional. AGRAVO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. 

(TJRS - SEXTA CÂMARA CRIMINAL, RELATOR: BERNADETE COUTINHO 

FRIEDRICH, AGV: 70058570995, DATA DE JULGAMENTO: 27/03/2014, 

DATA DE PUBLICAÇÃO: DIÁRIO DA JUSTIÇA DO DIA 02/04/2014).

 Assim sendo, em consonância com o parecer ministerial, deixo de acolher 

o pedido de prisão domiciliar realizado pela defesa, por ausência de 

preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP, bem 

como, pela existência de acompanhamento intramuros.

Intime-se a defesa.

Elabore-se memorial atualizado de pena.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 383563 Nr: 25504-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586, Flávia Pinheiro Fróes - OAB:97.557, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC

 Vistos, etc...

Tendo em vista que o reeducando não foi apresentado pelo sistema 

prisional, redesigno a audiência prejudicada para o dia 27/04/2018, às 

17h10min.

Requisite-se a apresentação do reeducando, inclusive por comunicação 

telefônica, advertindo que a ausência implicará na adoção de providências 

legais pertinentes, tais como a solicitação de instauração de ação 

improbidade administrativa contra o servidor responsável, além de 

procedimento administrativo disciplinar.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 503463 Nr: 42514-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaela Galeski Belo - OAB:

 Intime-se o Advogado- Realizaçâo de Audiência- fls,59-60

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 518832 Nr: 11049-02.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MARTINS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes- Realizaçâo de Audiência-fls.28-29

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 337175 Nr: 18463-61.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEY DE SOUZA FERRARETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Intime-se o Advogado- Realizaçâo de Audiência-fls160-161

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 166945 Nr: 14248-13.2010.811.0042

 AÇÃO: Unificação de penas->Incidentes->Execução 
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Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE RAMOS DA ROCHA - 

OAB/MT12.497/B - OAB:12.497/B

 Sirva o presente como Alvará de Soltura, salvo de por “al” não estiver 

preso.

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 166945 Nr: 14248-13.2010.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE RAMOS DA ROCHA - 

OAB/MT12.497/B - OAB:12.497/B

 O MM. Juiz proferiu a seguinte deliberação: Vistos,I. O regime 

SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja fiscalização 

será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através 

de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE SERÁ COLOCADA NESTA 

AUDIÊNCIA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cujas condições 

são às seguintes:1. Recolher-se em sua residência diariamente, 

exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido 

entre 20:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, 

por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou 

buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: 1.1) carteira 

de trabalho devidamente assinada; ou 1.2) contrato por tempo 

determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no 

endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em 

Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da 

Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, 

voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo 

determinado); ou 1.2) declaração do empregador, com firma reconhecida 

em cartório. O documento deverá ser entregue, no prazo (7 dias), na 

Secretaria da 2ª Vara Criminal de Cuiabá – Fórum de Cuiabá, corredor F, 

sala 44/B, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço 

do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;2. 

Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 dias, deverá recolher-se na 

Casa de Albergado de Cuiabá-MT, que se situa atrás do Centro de 

Ressocialização de Cuiabá-MT (CRC), adentrando às 20h até as 06h da 

manha do dia seguinte;3. É proibido, após o horário de recolhimento, 

ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou 

trabalho – exceto em situações devidamente justificadas ou em situações 

de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, 

à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no 

termo de instrução; (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 101117 Nr: 6050-89.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABÍOLA REGINA CRUZ GUSMÃO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 O MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte deliberação:

Vistos, etc...

Concedo o prazo de 72 (setenta e duas) horas para a defesa da 

reeducanda manifestar sobre o pleito ministerial e o estudo psicossocial 

apresentado.

Transcorrido o prazo, certifique-se e façam-me os autos conclusos para 

delibração.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 101117 Nr: 6050-89.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABÍOLA REGINA CRUZ GUSMÃO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 O MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte deliberação:

 Vistos, etc...

Tendo em vista que não foi possível obter a informação sobre os 

mandados de prisão em aberto contra o reeducando, redesigno a 

audiência de justificação para o dia 27/04/2018, às 17h00min.

Requisite-se a apresentação do reeducando, inclusive por comunicação 

telefônica, advertindo que a ausência implicará na adoção de providências 

legais pertinentes, tais como a solicitação de instauração de ação 

improbidade administrativa contra o servidor responsável, além de 

procedimento administrativo disciplinar.

Oficie-se, com urgência, aos juízos criminais onde o reeducando responde 

ação penal, solicitando informações sobre eventuais mandados de prisão 

em aberto.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 154164 Nr: 1527-29.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE ASSIS CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GABRIEL DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12941

 Intime-se o Advogado- Realizaçâo de Audiência-fls.184

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390925 Nr: 4492-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN JONNY DA SILVA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSELENY ANDRADE 

CUEBAS BORGES - OAB:5211/0

 Intime-se o Advogado- Realizaçâo de Audiência-fls.360-361

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 370550 Nr: 11071-02.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYLSON PEREIRA DA SILVA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Intime-se o Advogado- Realizaçâo de Audiência-fls.336-337

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 498844 Nr: 38008-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEAN DEIVISON DE SOUZA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SILVA FERREIRA - 

OAB:19.770

 Vistos, etc.

Ante o parecer ministerial retro e considerando que o penitente não deu 

início ao cumprimento da pena, além de inexistir nos autos decreto de 

prisão, INTIME-SE a Defesa (Dra. Fernanda Silva Ferreira/OAB n° 19770) 

para comprovar que o recolhimento do penitente no Centro de Custódia da 

Capital se deu por força de mandado de prisão emanado deste executivo 

de pena, conforme relatado na certidão datada de 07/03/2018, lançada no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 296 de 492



sistema Apolo.

Com a informação, abra-se vista ao Ministério Público.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 506310 Nr: 45283-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR CANDIDO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTÔNIO DA 

SILVA NETO - OAB:6.707/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA NETO. OAB/MT: 6.707

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

15/05/2018, ÀS 16:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. DESIGNO a continuação da audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15/05/2018 às 16h40min., oportunidade 

que serão ouvidas 03 testemunhas de acusação, 06 de defesa, e 

interrogado o réu. Intime-se Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 69201 Nr: 3363-13.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO RAFAEL ALGERI, CLAÚDIO PEREIRA 

DOS SANTOS, TONY ARCANJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO MIRANDA - 

OAB:9779, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895, RONALDO GONDIM DOS 

SANTOS - OAB:11905-A, WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9.689

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO(S)

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. ELARMIN MIRANDA - OAB/MT 1895

DR. BRENO AUGUSTO P. DE MIRANDA - OAB/MT 9779

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto ao requerimeno ministerial de fls. 

483, nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo 

transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:MM.ª Juíza. Compulsando os presentes autos, 

verifica-se que foi acostada consulta ao sistema SIEL, bem como juntados 

os ofícios enviados pela CDL, SERASA, e ENERGISA, para inforamar 

eventuais endereços das testemunhas arroladas pla defesa do réu 

LAURO RAFAEL ALGERI. Dess forma, considrando que o Ministério 

Público já manifestou pela desistência da oitiva das testemunhas que 

haviam sido arroladas e que não foram localizadas (fls. 242v e479v), 

pugna ple intimação do causídico que atua na defesa do supracitado réu, 

a fim de que este manifeste sobre os documentos acima mencionados.

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 506733 Nr: 45739-91.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACYR JUNIOR DE SOUZA TAQUES, IKARO 

VINICIUS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, PRISCILA FERREIRA GALENO - OAB:13936/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. PRISCILA FERREIRA GALENO. OAB/MT: 13.936

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

22/05/2018, ÀS 14:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 

de fls. 04, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

22/05/2018 às 14:30hrs quando então serão ouvidas 04 testemunhas 

comuns e realizado os interrogatórios dos réus. Cumpra-se com urgência.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 518107 Nr: 10309-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORAI HAHAINTESU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUSTÁQUIO MACHADO - 

OAB:3657RO

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. EUSTÁQUIO MACHADO. OAB/RO: 3.657 DR. CRISTIANO A. 

O. VALIM. OAB/RO: 5.813

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

08/05/2018, ÀS 13:50 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Designo o dia 08/05/2018 às 13:50 horas para 

realização da audiência (03 testemunhas). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 490920 Nr: 30348-96.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SAMPAIO MACEDO, RAFAEL 

SALGADO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL SALGADO GUIMARAES, Cpf: 

08139184136, Rg: 27689476, Filiação: Luciene Rodrigues Salgado e 

Antonio Barnabe Guimaraes, data de nascimento: 29/01/1996, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), lavador de carro, Telefone 

99240-6920. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença:

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 514722 Nr: 7223-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL CARVALHO DE SOUZA, VALDINEI 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELIZAINE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:25.553, EDIVAN FREITAS VIEIRA - OAB:11.192

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 7223-65.2018.811.0042 (CÓDIGO: 514722) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: EZEQUIEL CARVALHO DE SOUZA 

VALDINEI DE JESUS Vistos. 1. Resposta à Acusação: Em análise a 

resposta à acusação apresentada em favor do acusado EZEQUIEL 

CARVALHO DE SOUZA às fls. 200/213, constato que os elementos 

apresentados não são suficientes para afastar ou descaracterizar, in 

limine, o delito imputado na denúncia. Ademais, inexistem causas 

manifestas de excludente da ilicitude do fato e da culpabilidade, tampouco 

causa extintiva da punibilidade, nos termos do artigo 397 do Código de 

Processo Penal. Outrossim, a exordial descreve, satisfatoriamente, 

conduta que, em tese, caracteriza crime tipificado na lei penal, e está 

lastreada em documentos e outros elementos de convicção encartados 

nos autos do inquérito policial, demonstrada a materialidade e indícios 

suficientes da autoria.. A defesa pede a absolvição sumária do réu, 

trazendo alegações que incursionam no mérito da causa, o que deve ser 

objeto de análise a partir das provas a serem colhidas durante a instrução. 

Assim, nos termos do art. 399, do CPP, mantenho o recebimento da 

denúncia. 2. Pedido de Revogação da Prisão Preventiva: Frente ao 

exposto, por não ter se alterado a situação fática e não ter sido 

demonstrado qualquer fato novo, INDEFIRO o pedido de revogação 

formulado pela defesa do acusado EZEQUIEL CARVALHO DE SOUZA, 

sem prejuízo de posterior apreciação, acaso presentes às hipóteses 

autorizadoras. 3. Deliberações Finais: Encaminhem-se os autos à 

Defensoria Pública para que apresente Resposta à Acusação no prazo 

legal em favor do acusado VALDINEI DE JESUS, tendo em vista que o 

mesmo solicitou a nomeação de um defensor público para sua defesa. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2018. MARCEMILA MELLO REIS PENNER 

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 142300 Nr: 9305-84.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 9305-84.2009.811.0042 (CÓDIGO: 142300)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): PAULO EDUARDO SILVA

 Vistos etc.

Evidenciando nos autos que as partes nada têm a requerer na fase do art. 

402 do Código de Processo Penal, intimem-se as partes para 

apresentarem Memoriais no prazo legal.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT,26 de abril de 2018.

 MARCEMILA MELLO REIS PENNER

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 442859 Nr: 19556-20.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER ESPINOSA MONTEIRO, JAIME VINICIUS 

DE MATOS CAVALARI, LUIS GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA, EBERTON 

SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMAR DO CARMO ADORNO 

- OAB:

 Intimar o(a) advogado(a) para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

restituir os autos em Secretaria, sob pena de busca e apreensão, sem 

prejuízo de adoção das medidas legais cabíveis, haja vista ter extrapolado 

o prazo da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 485048 Nr: 24768-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCG, MLAR, WFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGERIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/O

 Intimar a defesa do Réu EDINALDO LAURO, para que no prazo legal 

apresente memorais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 516521 Nr: 8886-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA PINHO DA SILVA, LEANDRO 

EMILIANO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para ciência e manifestação do 

declínio dos autos.

Às providências.

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2018.

MARCEMILA MELLO REIS PENNER

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 516521 Nr: 8886-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA PINHO DA SILVA, LEANDRO 

EMILIANO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:

 Pelo exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA dos custodiados 

BENEDITA PINHO DA SILVA E LEANDRO EMILIANO DE JESUS, qualificados 

nos autos, substituindo-a pela aplicação das seguintes medidas 

cautelares penais:a) Comparecimento mensal em juízo para informar e 

justificar suas atividades, bem como a comparecer a todos os do 

processo-crime, e do compromisso de não se ausentar do Município em 

que reside, por mais de 07 (sete) dias, sem prévia autorização judicial;b) 

Proibição de manter contato com as vítimas;c) Não cometer novos 

crimes.Advirta aos indiciados que o descumprimento das medidas 

cautelares acima poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva 

(art. 312, parágrafo único, do CPP).3. Deliberações.Expeça-se ALVARÁ 

DE SOLTURA, devendo os indiciados BENEDITA PINHO DA SILVA E 

LEANDRO EMILIANO DE JESUS ser imediatamente colocados em liberdade, 

se por outro motivo não estiverem presos.Proceda-se o cartório a 

retirada/baixa da prisão do indiciado no Sistema de Cadastro Nacional de 

Mandado de Prisão do CNJ e no Sistema Apolo.Após, remetam-se os 

autos ao Ministério Público com urgência.Intimem-se.Ciência ao MP. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.Cuiabá/MT, 25 de abril de 2018.MARCEMILA 

MELLO REIS PENNER Juíza de Direito em substituição

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349929 Nr: 11015-03.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO PEREIRA REIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO PEREIRA REIS, Cpf: 

04422189158, Rg: 198.3941-3, Filiação: Edmetrio Marciano dos Reis e Ana 

Pereira de Melo da Silva, data de nascimento: 24/12/1990, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, convivente, suqueiro/mecânico de motos, Telefone 

9217-1252. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 485048 Nr: 24768-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCG, MLAR, WFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGERIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/O

 Intimar a defesa do Réu EDINALDO LAURO, para que no prazo legal 

apresente memorais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 514355 Nr: 6876-32.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CARLOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053/B

 Vistos.

1. Relatório.

Trata-se de pedido de restituição do documento pessoal – Carteira 

Nacional de Habilitação - do indiciado SÉRGIO CARLOS BEZERRA.

O Parquet manifestou-se às fls. 38 pelo deferimento do pedido de 

restituição, uma vez que tal documento não é objeto de investigação.

2. Fundamentação.

Compulsando os autos, verifica-se que restou comprovado nos autos que 

o documento apreendido realmente não possui ligação com o delito 

investigado.

Sendo assim, com fundamento no artigo 118 e 120 do Código de Processo 

Penal e, em consonância com o parecer Ministerial, DEFIRO o pedido de 

restituição do documento pessoal (CNH) juntado à fl. 24, mediante certidão 

nos autos.

Intime-se o indiciado para que compareça neste juízo para restituição do 

documento.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá - MT, 16 de março de 2018.

Lídio Modesto da Silva filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 514355 Nr: 6876-32.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CARLOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053/B

 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE N.º 6876-32.2018 (CÓDIGO: 514355)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

INDICIADO: SERGIO CARLOS BEZERRA

 Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de SERGIO CARLOS BEZERRA, 

qualificado nos autos, preso em 02.03.2018, pela suposta prática do crime 

tipificado no art. 304, caput, do Código Penal.

 O APF foi homologado, concedendo-se a liberdade provisória mediante 

recolhimento de fiança ao indiciado (fls. 27/28).

Assim, não havendo outras providências a serem tomadas neste 

momento, aguarde-se a chegada do Inquérito Policial e trasladem-se as 

cópias necessárias, arquivando-se os autos em seguida.

Ciência ao Ministério Público.

Cuiabá-MT, 07 de março de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 520217 Nr: 12286-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEGLESON CARMO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:

 Cód. 520217

Vistos etc.

Primeiramente é necessário esclarecer que o acusado WEGLESON 

CARMO MARTINS recebeu o benefício de responder ao processo em 

Liberdade Provisória com Fiança, esta, fixada no valor de 03 (três) 

salários mínimos, correspondente ao valor total de R$ 2.862,00 (dois mil 

oitocentos e sessenta e dois reais).

 Foi impetrado Habeas Corpus em favor do autuado, requerendo a isenção 

do valor da fiança ou a sua diminuição, considerando a condição 

econômica ostentada pelo custodiado.

 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso deferiu o pedido de liminar para 

reduzir a fiança arbitrada ao valor de 01 (um) salário mínimo, 

correspondente ao valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 

reais).

 Deste modo, DETERMINO a imediata RESTITUIÇÃO do valor de R$ 1.908,00 

(mil e novecentos e oito reais), correspondente a 02 (dois) salários 

mínimos, depositado nestes autos, nos termos dos artigos 336 e 337 do 

CPP .

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de abril de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 495867 Nr: 35113-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY DE MOURA ALBUEZ, ALEXANDRE 

SOARES DE LIMA, VICTOR HUGO QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548

 (...) Assim, entendo que não há modificação fática, ao menos por ora, 

mantenho a prisão do acusado e INDEFIRO o pedido formulado pela 

defesa.Desta forma, redesigno audiência para o dia 28/05/2018 às 

15h20min.Saem os presentes intimados.Às providências.Cumpra-se.Nada 

mais havendo para constar, a MMª. Juíza determinou que se encerasse o 

presente termo, que vai devidamente assinado. Eu, __ (Tatiany T. de 

Andrade), Assessora de Gabinete II, que o digitei. Suzana Guimarães 

RibeiroJuíza de DireitoMinistério Público Defensoria Pública

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro
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 Cod. Proc.: 512929 Nr: 5588-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Processo Crime nº 5588-49.2018.811.0042.

Vistos etc,

Considerando que não foram arguidas preliminares e não havendo 

hipóteses de absolvição sumária, designo o dia 26/06/2018 às 15h45min 

para audiência de instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de abril de 2018.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 402382 Nr: 6686-74.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLY PAULO ROSA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 "(...) Razão assiste a laboriosa Promotora de Justiça, já que, analisando 

os presentes autos verifica-se pela juntada da Certidão de Óbito às fls. 

135, dos autos, que o Acusado veio a falecer tendo como causa 

Hemorragia Aguda Traumático Ferimento Arma de Fogo.

 Assim, por ser personalíssima a responsabilidade penal, com a morte do 

agente, extingue-se a pretensão punitiva do Estado, em conformidade com 

o artigo 107, I, do CP. Diante do exposto, e em consonância com a cota 

ministerial de fls. 137, com fulcro no art. 107, I do CP, declaro extinta a 

punibilidade do acusado Wanderley Paulo Rosa da Cruz.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 455307 Nr: 32581-03.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) P O S T O I S S O, pelo que dos autos consta e nos termos do artigo 

386, VII, da Lei Processual Penal, absolvo, o denunciado Patrick de Oliveira 

Silva, por entender não existirem, nos autos, provas suficientes para a 

condenação do Acusado.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 448614 Nr: 25605-77.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEHAN CARLOS MIRANDA DE SOUZA, 

AMANDA BORGES DE SÁ, JOSCILENE DIVINA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323

 INTIMAR O DR WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB/MT 11.323 DA 

AUDIÊNCIA PARA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO DO DIA 24 DE JULHO DE 2018 ÀS 15:00 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 501101 Nr: 40106-02.2017.811.0042

 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): ROBERTIN NERE DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 40106-02.2017.811.0042 – Código 501101

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data e horário: 25/04/2018, às 17h08min

PRESENTES

Vistos etc.

Encaminhem-se os autos para manifestar acerca do pedido feito nesta 

oportunidade.

 No mais, visando a realização da inquirição das testemunhas Túlio de 

Jesus Moraes Silva e Eduardo Augusto Barcelos, designo a data de 

10/05/2018, às 17 horas para as oitivas.

Requisitem-se os policiais. Os presentes saem intimados. O acusado está 

dispensado de comparecer no próximo ato.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 501101 Nr: 40106-02.2017.811.0042

 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): ROBERTIN NERE DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674/MT

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 509839 Nr: 2570-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MENDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5638/MT

 Vistos etc.

Homologo a desistência pugnada pela defesa.

Declaro encerrada a instrução criminal, de modo que determino que se dê 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestar acerca do pedido 

feito nesta oportunidade, bem como para que apresente as alegações 

finais no prazo legal. Após, conclusos.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 325862 Nr: 5415-35.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIRENE FRANÇA DE BRITO, KATTIANE 

FABIOLLA FERNANDES, CRISTIANO DE SOUZA PROENÇA, CLEBERSON 

RAMOS DE APLINIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Minami - OAB-MT N.º 
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15855 - OAB:15855/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, ELIDA PENHA GONÇALVES - OAB:, PAULO 

ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025/MT, VALDINEIDE OVIDIO 

DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo réu Cristiano 

é tempestivo, assim, impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) 

patrono(s) constituído(s) para apresentação de razões de apelação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 489778 Nr: 29235-10.2017.811.0042

 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): RONALD AGUIAR NASCIMENTO, LUCAS 

AGUIAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783

 Impulsiono NOVAMENTE estes autos para abrir vistas a(os) patrono(s) 

constituído(s) para apresentação de contrarrazões recursais, no prazo 

legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 340090 Nr: 21704-43.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A

 Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão condenatória contida na denúncia para ABSOLVER o réu 

MARCOS ANTONIO DE SOUZA, brasileiro, casado, motorista, portador do 

RG n. 1143462-7 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 828.364.931-00, 

nascido na data de 15/10/1976, natural de Cuiabá/MT, filho de Francelino 

Apolonio de Souza e Antonia Otavia de Souza, residente na rua Matorino 

Esutáquio de Souza, s/n, bairro Nossa Senhora da Guia, nesta capital, na 

forma do art. 386, VII, do CPP.Dê-se-lhe baixa na culpa, fazendo as 

comunicações necessárias.Intime-se pessoalmente o acusado desta 

sentença, sendo que, se necessário, expeça-se carta precatória para a 

efetivação do ato, com prazo de 10 (dez) dias. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as formalidades legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 325109 Nr: 4629-88.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURIACY VELASCO VENTURA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948-O/MT

 Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão condenatória contida na denúncia para ABSOLVER o réu 

MURIACY VELASCO VENTURA JUNIOR, brasileiro, casado, publicitário, 

nascido na data de 02/10/1980, natural de Cuiabá/MT, filho de Muriacy 

Velasco Ventura e Maria Virgínea Meireles, residente na rua Santo 

Antônio, n. 250, Apartamento 102C, bairro Chácara dos Pinheiros, nesta 

capital, na forma do art. 386, V e VII, do CPP.Dê-se-lhe baixa na culpa, 

fazendo as comunicações necessárias.Intime-se pessoalmente o acusado 

desta sentença, sendo que, se necessário, expeça-se carta precatória 

para a efetivação do ato, com prazo de 10 (dez) dias. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 377883 Nr: 19398-33.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA - OAB:11854

 Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR LUIZ CARLOS DA SILVA, brasileiro, casado, 

motorista, portador do RG n. 712.967 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 

483.534.691-20, nascido em 23/10/1969, natural do Santo Augusto/RS, 

filho de João Dorneles da Silva e Maria de Lourdes da Silva, residente na 

Rua Juruce, n. 2350, bairro Centro, Jaciara/MT, nas penas do art. 302 do 

CTB.Atento ao princípio da proporcionalidade e ao preceito emanado do 

artigo 68 do Código Penal, tendo ainda como premissa básica a imposição 

de reprimenda necessária e suficiente à reprovação e prevenção do 

crime, passo à individualização trifásica da pena.Pena base - (CP, art. 59 

c.c. art. 60), partindo do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de detenção 

e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou 

a habilitação para dirigir veículo automotor, passo à análise das 

circunstâncias judiciais: Culpabilidade: não extrapolou o grau de 

reprovabilidade previsto à espécie. Antecedentes: o réu é primário, pois 

não ostenta nenhuma condenação anterior ao cometimento do fato em 

julgamento. Conduta social: nada há nos autos de revelador. 

Personalidade: já formada e sem aspectos a instabilidade. Motivos: 

normais para o delito em questão. Circunstâncias: normais para o delito em 

questão. Consequências: eliminação da vida humana, normal para o delito 

em questão. Capacidade econômica: Pouco determinada. Pena base: Fixo 

a pena base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção e 01 (um) 

ano de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Anoto que 

a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é 

decorrência legal da previsão do art. 302 do CTB, não havendo como 

prosperar o pedido efetuado pela defesa de sua não condenação, já que 

é motorista profissional e terá sua vida financeira atingida. Esclareço que 

não se trata de pena facultativa, onde poderia o julgador deliberar sobre a 

sua efetiva condenação.Circunstâncias atenuantes e agravantes: 

inexistem circunstâncias agravantes. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 95765 Nr: 2081-66.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GOMES GRACIOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALESCA PRATTI DE LIMA - 

OAB:13943

 Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR GILMAR GOMES GRACIOSO, brasileiro, 

separado, professor, portador do RG n. 344.872 SSP/MS, nascido em 

12/03/1964, natural de Campo Grande/MS, filho de Carlos Alberto Gracioso 

e Arenil Gomes Gracioso, residente na Rua Nobres, n. 16, quadra 14, 

bairro CPA II, nesta urbe, nas penas do art. 302 do CTB.Atento ao princípio 

da proporcionalidade e ao preceito emanado do artigo 68 do Código Penal, 

tendo ainda como premissa básica a imposição de reprimenda necessária 

e suficiente à reprovação e prevenção do crime, passo à individualização 

trifásica da pena.Pena base - (CP, art. 59 c.c. art. 60), partindo do mínimo 

legal, ou seja, 02 (dois) anos de detenção e 02 (dois) meses de 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor, passo à análise das circunstâncias judiciais: 

Culpabilidade: não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à 

espécie. Antecedentes: o réu é primário, pois não ostenta nenhuma 

condenação anterior ao cometimento do fato em julgamento. Conduta 

social: nada há nos autos de revelador. Personalidade: já formada e sem 

aspectos a instabilidade. Motivos: normais para o delito em questão. 

Circunstâncias: normais para o delito em questão. Consequências: as 

consequências do crime permitem a exasperação da pena, pois a vítima 

tinha uma filha menor de idade, que ficou órfã de pai; consoante se infere 

da Certidão de Óbito de fl. 71. Capacidade econômica: Pouco determinada. 

(...)
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 327918 Nr: 7819-59.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ESPIRITO SANTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EZEQUIEL DOS SANTOS 

PEREIRA REIS - OAB:22243/0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU - DR. EZEQUIEL DOS SANTOS 

PEREIRA REIS - OAB/MT 22.243/O PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES 

FINAIS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 7990-79.2013.811.0042 – ID 347290

 ESPÉCIE: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): MARCOS FERNANDO MESQUITA DE SOUZA

 ALEX STENIO ROMERO DE ASSUNÇÃO

PESSOA A SER CITADA/INTIMADA: ALEX STENIO ROMERO DE 

ASSUNÇÃO, RG 885.421 PMMT, CPF 003.112.231-09, filiação: Sadi 

Fernandes de Assunção e Maria Eva Romero, data de nascimento: 

27.10.1985, natural de Carapó/MS, residente na Rua Ministro Cesar Calls 

nº 180, Bairro Centro, em Peixoto de Azevedo/MT.

FINALIDADE: CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, dos termos 

da denúncia abaixo transcrita de forma resumida e do r. Despacho de fls. 

206, nos termos do art. 277, inciso V, alínea "d" do Código de Processo 

Penal Militar, bem como sua INTIMAÇÃO PARA COMPARECER EM SESSÃO 

DE INSTRUÇÃO que se realizará no dia 24.7.2018, às 13h30min, no Edifício 

do Fórum da Capital, no Plenário da Justiça Militar, no endereço ao final 

indicado.

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público denuncia o SD PM MARCOS 

FERNANDO MESQUITA DE SOUZA e SD PM ALEX STENIO ROMERO DE 

ASSUNÇÃO pelas práticas do crime previsto nos artigos 305 c/c 53 do 

Código Penal Militar e o SD PM ALEX STENIO ROMERO DE ASSUNÇÃO pelo 

crime do art. 223 do Código Penal Militar.

 ROL DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO: Onete de Souza Pereira, Luana 

Alves, elinton Pereira de Sá, Deusdete Pereira dos Santos e CB PM Juemil 

Pires de Miranda.

DECISÃO/DESPACHO: "VISTOS ETC. Tendo em vista que o réu SD PM Alex 

Stenio Romero de Assunção está lugar incerto e não sabido (fls. 202/203), 

com fulcro no art. 277, V, d, do CPPM, ACOLHO o requerimento ministerial 

de fl. 2015 e DETERMINO que a sua citação seja feita por edital, com prazo 

de 20 dias (art. 287, c, do CPPM). Observem-se estritamente os requisitos 

dos arts. 278, 286, §1° do CPPM. Conste no edital a advertência ao 

acusado de que deverá indicar defensor constituído ou manifestar o 

desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, devendo a Gestora 

Judicial ao lavrar a certidão de citação indicar, sempre que possível, os 

motivos pelos quais o acusado não tenciona contratar defensor. Conste 

também a advertência de revelia do art. 292 do CPPM. Por conseguinte, 

não havendo tempo hábil para a efetivação da citação por edital do réu SD 

PM Alex Stenio antes da realização da instrução aprazada para o dia 

6.2.2018 (fl. 185), REDESIGNO o referido ato para o dia 24.7.2018, às 

13h30min. Intime-se o réu SD PM Alex Stenio para o ato instrutório 

redesignado no mesmo edital de citação. No caso de decurso in albis do 

prazo da citação e intimação por edital, certifique-se e intime-se a 

Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu Alex Stenio, inclusive 

para a sessão de instrução aprazada e para a apresentação de quesitos 

às missivas que serão expedidas. Expeçam-se as missivas determinadas 

à fl. 185 somente após a consumação do prazo da citação por edital. 

Ademais, expeça-se o necessário para a realização da sessão de 

instrução neste ato designada. Intimem-se. Às providências."

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Meira 

Florentino de Figueiredo, Analista Judiciária, digitei.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 411436 Nr: 16195-29.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VINÍCIOS RIBEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, Tenaressa Aparecida Araújo Della Líbera - OAB:7031

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da advogada, Drª Tenaressa Aparecida Araújo 

Della Líbera - OAB/MT 7031, representando o polo passivo, para efetuar a 

devolução dos autos imediatamente, tendo em vista a sessão designada 

para o dia 03.05.2018 (quinta-feira), 15h30min.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 443473 Nr: 20223-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MORAES VITORIO, JAIR LUCAS DA 

COSTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o v. acórdão de fls. 506/514 negou provimento ao 

recurso de apelação, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 372/411.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 507873 Nr: 694-30.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GOMES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa dos acusados entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fl. 87), entendo que a dinâmica 

do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo nesta fase preambular a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo alguma das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo nesta fase o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado LEONARDO GOMES COELHO 

como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/05/2018, às 

14:40 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 511055 Nr: 3707-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR RODRIGUES DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado EDIMAR RODRIGUES DA 

SILVA FERREIRA como incurso no artigo da lex repressiva nela 

mencionado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/05/2018, às 15:00 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição 

das testemunhas de acusação e defesa.Intimem-se o acusado, as 

testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia, dando-se ciência 

ao Promotor de Justiça e ao Defensor Público.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 378400 Nr: 24157-74.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, 

CARLOS ALBERTO PEREIRA, ADRIANO ALVES DE SOUZA, DAVID 

NAVES ALVES, ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA, CLERIEL 

MIRANDA DA SILVA, RHUAN FEITOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:15426/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO 

- OAB:, RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - OAB:19119/MT, VICTOR 

HUGO DA SILVA PEREIRA - OAB:11625/MT

 Impulsiono estes autos, no sentido de intimar os Patronos dos réus para, 

no prazo assinalado às folhas 2560 (03 dias), apresentar seus memoriais 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 512917 Nr: 5579-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON FERNANDO SILVA DUARTE, PAULO 

HENRIQUE GOMES DE SOUZA, RAFAEL DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa dos acusados entendeu por impugnar a inicial 

acusatória em sede de alegações finais (fl. 155), concluo que a dinâmica 

do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta dos denunciados, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei n. 11.719/2008, 

prevalecendo, nesta fase, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando os denunciados MAYCON FERNANDO 

SILVA DUARTE, PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA e RAFAEL DE 

SOUZA ALVES como incursos nos artigos da “lex repressiva” nela 

mencionados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/05/2018, às 

15:25 horas, para o interrogatório dos acusados, inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

Para tanto, intimem-se os acusados; as testemunhas arroladas na 

denúncia e nas defesas prévias; dando-se ciência ao Promotor de Justiça 

e ao Defensor Público.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 517172 Nr: 9494-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALACE DA SILVA FIALHO, CLEMAIR 

PEREIRA DE OLIVEIRA, BRUNO BORGES FERREIRA, RENAN RODRIGUES 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos no sentido de intimar o advogado FAUSTO ANDRÉ 

DA ROSA MIGUEIS, para em 24 horas, devolver o processo acima, que 

está em seu poder desde a data de 16/04/2017, sob pena de busca e 

apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 346847 Nr: 7459-90.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMBERSON BARROS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Cumpra-se o v. Acórdão de fls. 220/233, comunicando, se necessário, o 

Juízo da Execução Penal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 346847 Nr: 7459-90.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMBERSON BARROS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Antes de proceder a análise acerca da destinação dos bens não 

reclamado, DETERMINO a Sra. Gestora que certifique se o veículo GM 

CELTA – PLACA 7150 ainda encontra-se apreendido e vinvulado a estes 

autos, buscando referida informação junto aos órgãos responsáveis.

Feito isso, certifique-se acerca da intimação pessoal do proprietário do 

referido veículo sobre a decisão que determinou sua restituição, conforme 

fls. 33 e 34.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 418352 Nr: 23629-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETEVALDO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, DEMILSON 

NOGUEIRA MOREIRA OAB/MT 6.491-B, para que tome ciência da sentença 

proferida às fls. 312/318.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 349412 Nr: 10454-76.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 303 de 492



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638, Raul Claudio Brandão - OAB:19.145/O

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, RAUL 

CLAUDIO BRANDÃO OAB/MT 19.145, JUARES ANTONIO BATISTA DO 

AMARAL OAB/MT 2.638 para que apresente as alegações finais no prazo 

legal.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 132165 Nr: 19256-39.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO AGUIAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO 

- OAB:314.946/SP, ÁLVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - 

OAB:44.588/DF, ANA CAROLINA LEÃO OSÓRIO - OAB:41.800/DF, 

DEBORA BERNARDON - OAB:42.510/DF, EDUARDO AUGUSTO SOUTO 

DA COSTA SCHNEIDER - OAB:39779/DF, FELIPE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:44.869/DF, FELIPE NOBREGA ROCHA - 

OAB:286.551/SP, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, GUSTAVO 

TEIXEIRA GONET BRANCO - OAB:42.990/DF, LEANDRO DIAS PORTO 

BATISTA - OAB:36.082, LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA - 

OAB:38651/DF, RODRIGO DE BITENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26966, WILLIAM PEREIRA LAPORT - OAB:44.568/DF, WILLIAN 

PEREIRA LAPORT - OAB:44568/DF

 Ante o exposto, acolho o pedido do Ministério Público fls. 925/928 para 

determinar o ARQUIVAMENTO dos autos do inquérito, por ausência de 

justa causa para ação penal, com a ressalva do art. 18 do Código de 

Processo Penal .Determino o levantamento do sequestro dos bens (fls. 24) 

e valores depositados em conta única do TJMT (fls. 552), nos autos do 

incidente nº. 20499-71.2015.811.0042, com a devida correção monetária e 

juros legais.Translade-se a decisão para os autos incidentais.Cumpra-se 

com urgência.Após as providências, arquivem-se com as baixas de 

estilo.Intimem-se.Cuiabá/MT,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 400349 Nr: 4556-14.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA PINTO 

FALQUETO - OAB:42893- DF, HORTÊNSIA MONTE VICENTE MEDINA - 

OAB:40353/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15626/MT, Rosangela de Castro Farias Santos - OAB:130011

 Oficie-se acerca da prejudicialidade da suspensão processual em razão 

da aposentadoria da Dra. Selma, e anexe os demais volumes.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 459199 Nr: 36628-20.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA, JOÃO 

BATISTA COSTA SANCHES, JEAN CARLOS DE MELLO BATISTA, LUIZ 

FELIPE DA SILVA ROSA, THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO - OAB:6846, 

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - OAB:18086/MT

 “Abra-se vistas ao Ministério Público para manifestar acerca do pedido de 

revogação de prisão do acusado Joenilson.

 Desde já DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para interrogatório dos 

demais réus para o dia 28 de maio de 2018, às 14h30min.

 Saem os presentes intimados.

Intimem-se/requisitem-se, os ausentes.

Intimem-se/requisitem-se, conforme o caso, as testemunhas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 420668 Nr: 26164-68.2015.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA DA SILVA VICARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 “Considerando teor de certidão de fls. 24, REDESIGNO a presente 

audiência para o dia 16 de agosto de 2018 às 15h30min.

Saem os presentes intimados.

Intimem-se/requisitem-se, os ausentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 507621 Nr: 443-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA, MILTON 

KIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARLOS RAVAIOLI 

- OAB:291.726, GERALDO CESAR LOPES SARAIVA - OAB:160.510, 

RENATO MAURÍLIO LOPES - OAB:145.802

 CERTIFICO e dou fé, conforme as normas da CNGC, intimo os patronos 

cadastrados nos autos, da audiência designada conforme despacho 

abaixo transcrito:

I - Considerando teor de certidão (fls. 32) e diante da ausência da 

testemunha, a audiência restou prejudicada, razão pela qual Redesigno o 

ato para o dia 23 de maio de 2018 às 13:30h.

II – Às providências, anotando-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 145922 Nr: 13041-13.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos n.º 13041-13.2009.811.0042 – ID. 145922

Ação Penal Pública Incondicionada

Réu(s): Willian Ferreira da Silva.

VISTOS ETC.

A defesa do acusado WILLIAN FERREIRA DA SILVA (fls. 135), em 

resposta à acusação, aduziu que não concorda com os fatos que lhe 

foram imputados, não arguiu preliminar, arrolou as mesmas testemunhas 

elencadas pelo Ministério Público e ser reservou no direito de fazer sua 

defesa, por ocasião da instrução processual e nas alegações finais.

 A absolvição sumária, na fase de recebimento da denúncia, só é cabível 

quando da existência manifesta de causa excludente de ilicitude ou de 

culpabilidade; ou, ainda, quando o fato narrado evidentemente não 

constitui crime ou há incidência de causa extintiva de punibilidade, nos 

termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, o que não 

ocorre nestes autos.

Presentes na denúncia a indicação da materialidade do delito e da autoria, 

a fim de que se forme a plena convicção deste juízo a respeito dos fatos 

narrados na peça acusatória, deve-se proceder à instrução criminal, 

momento em que se oportunizará ao Parquet a apresentação de provas 

que possam demonstrar a procedência do pedido, e, por meio do 

contraditório e da ampla defesa, a Defesa poderá comprovar suas 
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alegações.

Assim, em obediência ao disposto no artigo 399 do CPP, designo o dia 

24/05/2018, às 15:00 horas, para a realização da audiência de instrução e 

julgamento.

Intimem-se e requisitem-se as testemunhas, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, o acusado, Defesa e Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 404402 Nr: 8884-84.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE GOMES RIVA, EDSON JOSÉ 

MENEZES, ELIAS ABRÃO NASSARDEN JUNIOR, MANOEL THEODORO 

DOS SANTOS, DJAN DA LUZ CLIVATTI, JEAN CARLO LEITE NASSARDEN, 

LEONARDO MAIA PINHEIRO, ELIAS ABRÃO NASSARDEN, TARCILA 

MARIA DA SILVA GUEDES, CLARICE PEREIRA LEITE NASSARDEN, CELI 

IZABEL DE JESUS, LUZIMAR RIBEIRO BORGES, JEANNY LAURA LEITE 

NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO 

- OAB:314.946/SP, ALINNE SANTOS MALHADO - OAB:15140, ANA 

CAROLINA LEÃO OSÓRIO - OAB:41.800/DF, ANA PAULA DUMONT DE 

OLIVEIRA - OAB:47.286/DF, ARTHUR FERNANDES BERNARDO NOBRE - 

OAB:45.318/DF, BRENA GUIMARÃES DA COSTA - OAB:6.520/RO, 

BRUNO DE MELO MIOTTO - OAB:19512, Bruno de Melo Miotto - 

OAB:19512/0, CAMILA TORRES DE BRITO - OAB:44.868/DF, CARINA 

PETRELLI CORRÊA ALMEIDA - OAB:18.050/MT, CARLOS AUGUSTO 

LEITE DE CARVALHO FILHO - OAB:20203/O, CAROLINE SCANDELARI 

RAUPP - OAB:46.106, Christian Eduardo Gomes de Almeida - 

OAB:8.303-MT, DANIEL NASCIMENTO GOMES - OAB:356.650/SP, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, 

FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - OAB:41.229/DF, FELIPE FERNANDES 

DE CARVALHO - OAB:44.869/DF, FELIPE NOBREGA ROCHA - 

OAB:286.551/SP, FERNANDA CARVALHO BAUNGART - OAB:15370, 

FERNANDA FAURE - OAB:49.193/DF, FERNANDO LEÃO MENEZES - 

OAB:23.229/MT, FREDERICO FONSECA COUTINHO - OAB:47.118/DF, 

GABRIEL FELIPE GUIMARÃES COUTINHO CORTEZ - OAB:50.453/DF, 

GABRIELA CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE - OAB:15.345/E, 

GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, GESSICA DE ARRUDA 

OLIVEIRA - OAB:22673/O, GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - 

OAB:42.990/DF, HADERLANN CHAVES CARDOSO - OAB:50.456/DF, 

HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - OAB:40.887/DF, 

LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - OAB:36.082, LUIS ERNANI SANTOS 

PEREIRA FILHO - OAB:48.609/DF, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:15074, MARCOS PAULO DA COSTA SILVA - 

OAB:19.201-O, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521, RAÍSSA FRIDA 

RORIZ RIBEIRO ISAC - OAB:51.535/DF, RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5985, RITA DE CÁSSIA ANCELMO BUENO - OAB:360.597/SP, 

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26966, RUBENS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10609/MT, VICTOR GUSTAVO 

BERNARDES DA SILVA - OAB:7.112/RO, VICTOR HUGO GEBHARD DE 

AGUIAR - OAB:50.240/DF, WILLIAN PEREIRA LAPORT - OAB:44568/DF

 Certifique-se se o Réu Humberto Melo Bosaipo apresentou alegações 

finais.

 Em caso negativo, INTIME-SE para tal.

Após, conclusos para análise do pedido de exceção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 400343 Nr: 4550-07.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO MELO BOSAIPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15626/MT, Rosangela de Castro Farias 

Santos - OAB:130011

 Oficie-se acerca da prejudicialidade da suspensão processual em razão 

da aposentadoria da Dra. Selma, e anexe os demais volumes.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 400208 Nr: 4422-84.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO MELO BOSAIPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA PINTO 

FALQUETO - OAB:42893- DF, NABOR BULHÕES - OAB:1465-A, 

REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - OAB:11145/MT, RONALDO DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15626/MT, Rosangela de Castro 

Farias Santos - OAB:130011

 Oficie-se acerca da prejudicialidade da suspensão processual em razão 

da aposentadoria da Dra. Selma, e anexe os demais volumes.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 401196 Nr: 5438-73.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO MELO BOSAIPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORTENSIA MONTE VICENTE 

MEDINA - OAB:4035/DF, REINALDO BULHÕES - OAB:1465-A/DF, 

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15626/MT, VALBER DA 

SILVA MELO - OAB:8927

 Oficie-se acerca da prejudicialidade da suspensão processual em razão 

da aposentadoria da Dra. Selma, e anexe os demais volumes.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 450756 Nr: 27830-70.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISVALDO MENDES PACHECO, JULIO 

CESAR DOMINGUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLENILDE FELICIANO 

BEZERRA FERRAREZ - OAB:20993-O/MT, DANIELLE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, JULIO CESAR DOMINGUES 

RODRIGUES - OAB:335.839, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16.735, 

MURILO MATEUS MORAES LOPES - OAB:12636/MT, TÂNIA REGINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:5931

 “Fixo desde já como honorários da Dra. Camila Bianchini Fernandes, para 

a realização da presente audiência como advogada dativa, o valor de 01 

UPF, o qual deverá ser arcado pelo Estado de Mato Grosso em prol do 

Fundo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Defiro o requerimento da Defesa do acusado Julio Cesar.

Expeça-se Carta Precatória no prazo de 60 (sessenta) dias para 

INTERROGATÓRIO do RÉU/COLABORADOR JULIO CESAR DOMINGUES 

RODRIGUES, devendo ser encaminhados os documentos da Colaboração 

Premiada firmada com o mesmo, em especial seus depoimentos.

Com o retorno da Carta Precatória, manifestem-se as partes na fase do 

artigo 402 e 403, ambos do CPP, após, conclusos.

Saem os presentes intimados.

Intimem-se/requisitem-se os ausentes.

Cumpra-se.”

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher
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1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 352448 Nr: 13852-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAFU, MIFRU, FLFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE CASTRO BORGES 

REIS - OAB:18866, Francine Laura Secco - OAB:15.421/MT, juliana 

machado ribeiro - OAB:15581, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:6183

 Vistos.

DEFIRO os pedidos de realização de buscas nos sistemas BACENJUD E 

RENAJUD.

Realizada busca no Sistema BACENJUD nas contas bancárias em nome 

do executado no valor atualizado de R$ 76.984,88 (setenta e seis mil 

novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), foi obtido 

êxito apenas no bloqueio de R$ 903,17 (novecentos e três reais e 

dezessete centavos), sendo realizada a transferência do referido valor 

bloqueado para o Banco do Brasil, agência nº 3834, conforme extratos 

anexos.

Ainda, realizada busca no Sistema RENAJUD, a mesma restou positiva 

para restrição de transferência em nome do executado dos veículos Ford 

Fiesta (placa AGP 6467), Honda XR (JZB 3916), Honda XLR (NCA 2248), 

Yamaha XTZ (NPG 4001), Yamaha XTZ (QBY 5660) e Honda Pop (QBC 

6058), conforme extrato em anexo.

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos da 

expropriação (art. 523, §3º, do CPC).

INTIME-SE o executado, através de seu advogado – via DJE, para se 

manifestar, e se for o caso, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

INTIME-SE a parte exequente, através de seu advogado – via DJE, acerca 

da realização da penhora.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 509516 Nr: 2277-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDDDMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LOURENÇO DIOZ 

SILVA - OAB:18789, RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - 

OAB:18514/O, VITOR HUGO BENA MEDEIROS - OAB:18762/O

 Vistos, etc.

Por meio de decisão liminar proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 

1004380-42.2018.8.11.0000, impetrado em favor do custodiado, foi 

“substituída a prisão preventiva por medidas cautelares”, razão pela qual, 

determino o recolhimento do mandado de prisão outrora expedido e a 

baixa no registro do Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.

 Prestei informações no referido recurso por meio do Ofício n.º 

037/2018/GAB/1VEVDFM, cuja cópia segue em frente.

 Aguarde-se o julgamento de mérito do referido recurso e sendo 

confirmada a liminar deferida, não havendo mais providências a serem 

adotadas nos autos, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

o arquivamento.

Às providências.

Cuiabá, 26 de abril de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 407957 Nr: 12585-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO ALMEIDA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu ADALTO ALMEIDA ABREU, ... nas sanções do art. 147, c/c art. 61, 

inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal...Encontro, então, a PENA 

DEFINITIVA em 01 (UM) MÊS E 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, uma vez 

que não há outras agravantes, alguma atenuante, nem causa de 

diminuição ou aumento de pena a ser considerada, e ainda, por entender 

necessária e suficiente a reprovação e punição do crime.O regime de 

cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 

2º, “c” do Código Penal.Deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código 

Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, 

conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.No que concerne à reparação 

dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo 

Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a 

instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o valor 

indenizatório.Isento o réu do pagamento das custas processuais, por ser 

pobre, na forma da Lei.No que tange ao cálculo de detração penal, deve 

ser procedido nos moldes do que dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, 

da Lei de Execução Penal, eis que o reconhecimento de tal benesse nesta 

fase processual, não implicaria na mudança do regime cumprimento de 

pena. ...Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da 

CF/88), forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do réu no rol dos 

culpados. Expeça-se o necessário.P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 26 abril de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 409921 Nr: 14620-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSÉ DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMÔNICA CORRÊA - OAB:10744/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu NILTON JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, ..l, nas sanções do art. 

129, §9º, do Código Penal.A pena prevista para o crime de lesão corporal 

previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal é de 03 (três) meses a 03 

(três) anos, de detenção....Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 03 

(TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, uma vez que não há outra 

agravante ou atenuante, nem causa de diminuição ou aumento de pena a 

ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a 

reprovação e punição do crime.O regime de cumprimento de pena será o 

aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código 

Penal.Deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez 

que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 

4424 e Súmula 588 do STJ.No tocante à suspensão condicional da pena 

prevista no art. 77, do Código Penal, INDEFIRO a benesse requerida pela 

defesa em razão da presença de circunstância judicial desfavorável 

fixada em detrimento do acusado, consoante se extrai dos argumentos 

acima transcritos, inclusive ocasionando a elevação da pena-base. 

).Isento o réu do pagamento das custas processuais por ser pobre na 

forma da lei.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE o Unijuris da UNIC 

Pantanal.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da 

CF/88), forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do réu no rol dos 

culpados. Expeça-se o necessário.P.R.I.C.Cuiabá, 26 de abril de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 313209 Nr: 11705-03.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D, FPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que o débito que se pretende executar às fls. 168 (janeiro 

e fevereiro de 2018), refere-se a período que não foi contemplado no 

decreto prisional anterior, revogo a decisão de fls. 171.

Remetam-se os autos à Defensoria Pública Cível para que se manifeste 

sobre a certidão negativa de fls. 174, informando o endereço aonde o 

executado pode ser intimado.

Com a informação nos autos, intime-se o executado para que, no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações alimentícias devidas 

nos meses de janeiro e fevereiro de 2018 (R$ 581,64), mais as que se 

vencerem no curso da ação, sob pena de decretação de sua prisão.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 24 de abril de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 340984 Nr: 728-78.2013.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19463, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994, LUCILENE LINS 

FAGUNDES - OAB:14970/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575/B

 VISTOS.

Por meio dos ofícios juntados às fls. 463/464, o Comandante do 10º 

Batalhão da Polícia Militar, informa a realização de reunião com a parte 

autora e o Oficial de Justiça; os recursos necessários para o cumprimento 

do mandado de imissão de posse e que a operação de imissão de posse 

foi marcada para o dia 25.04.2018.

Aguarde-se a informação do cumprimento do mandado de imissão de 

posse.

Cumpra-se, integralmente a decisão de fls. 462, certificando se houve o 

cumprimento, pela exequente, da determinação de emenda do pedido de 

pagamento de multa por litigância de má-fé com retificação do cálculo (fls. 

405-v).

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 26 de abril de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 382942 Nr: 24825-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AUGUSTO DE ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 (Cód.382942)

VISTOS.

Considerando certidão de fls. 122, intime-se o patrono do acusado, via 

DJE para que no prazo de 10 (dez) dias, forneça o endereço atualizado do 

réu.

Decorrido o prazo, com o não fornecimento do endereço, INTIME-SE o réu, 

acerca da sentença penal condenatória de fls. 112/119, por EDITAL, com 

prazo de 60 (sessenta) dias, conforme dicção do art. 392, §1º, do Código 

de Processo Penal.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 25 de abril de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 457201 Nr: 34501-12.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE ROSA DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145/MT

 Ação Penal n. 34501-12.2016.811.0042 (Cód.457201)

VISTOS.

Defiro a juntada da procuração, conforme requerido.

Procedam-se as anotações devidas.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 101/101v.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 26 de abril de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 431541 Nr: 7323-88.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4754, VINÍCIUS MANOEL - OAB:19532-B/MT

 Ante ao exposto, pelo que INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o 

feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso X, c/c 

art. 321, parágrafo único, ambos do CPC.Considerando o indeferimento da 

gratuidade da justiça, inclusive em instância superior, INTIME-SE a parte 

autora, para recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias. Em não havendo o recolhimento, CERTIFIQUE-SE e 

proceda-se ao necessário para as anotações necessárias. INTIMEN-SE as 

partes, através de seus advogados, via DJE.Ciência ao Ministério 

Público.Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE com a adoção 

das formalidades de praxe.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 24 

de abril de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 456855 Nr: 34170-30.2016.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:16015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548

 Vistos.

Considerando que o Estudo Psicossocial de fls. 306/311 foi realizado 

apenas com o requerente, bem como a necessidade de realização também 

com a requerida, conforme pedido e parecer ministerial retro, EXPEÇA-SE 

Carta Precatória para a Comarca de Balneário Barra Sul/SC para 

realização do Estudo Psicossocial com a requerida, com a maior brevidade 

possível.

Consigno que deverá acompanhar a referida Carta Precatória cópia dos 

documentos necessários para tanto.

Ainda, INTIME-SE a requerida, através de seu advogado - via DJE, para se 

manifestar acerca do Estudo Psicossocial de fls. 306/311, no prazo de 15 
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(quinze) dias.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e dê-se vista ao Ministério 

Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 469718 Nr: 9635-03.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:15.205, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o acusado RENER ALMEIDA 

COSTA, brasileiro, nascido em 26/04/1978, natural de Cuiabá/MT, filho de 

Adevair Almeida da Costa e Renato Simião da Costa, residente e 

domiciliado na Av. Dr. Hélio Ribeiro, Condomínio Bosque dos Ipes, quadra 

01, casa 06, bairro Paiaguás, nesta Capital, da imputação descrita no art. 

129, §9º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do 

Código de Processo Penal.Ciência ao Ministério Público.Intime-se a Defesa 

– via DJE.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, procedendo às baixas e 

anotações de costume, inclusive com baixa no relatório estatístico.P. I. 

CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 26 de abril de 2018.JAMILSON 

HADDAD CAMPOS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 516436 Nr: 8827-61.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 VISTOS.[...].O acusado encontra-se com tornozeleira eletrônica desde o 

dia 14/03/2018. Já às fls. 53/55, o autuado pugnou pela autorização de 

viagem para a Espanha pelo período de 03 (três) meses, país onde ficará 

residindo na residência de sua genitora.Às fls. 67/68 consta parecer 

ministerial datado de 26/04/2018 pelo indeferimento do pedido da defesa 

em razão da garantia da aplicação penal, alegando que certamente o 

acusado não mais será localizado para responder aos atos processuais.

[...] Deste modo, não vislumbrando mais presentes os requisitos e 

pressupostos necessários, REVOGO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, 

DETERMINANDO A RETIRADA DA TORNOZELEIRA do requerido DIEGO 

CLAUDINO DE OLIVEIRA. De outro lado, DETERMINO que o acusado 

cumpra as seguintes medidas cautelares:1)MANTER O ENDEREÇO 

ATUALIZADO PERANTE ESTE JUÍZO, INFORMANDO EVENTUAL 

MUDANÇA DE RESIDÊNCIA;2)COMPARECER A TODOS OS ATOS DO 

PROCESSO QUE OCORREREM NO BRASIL (art. 319, I, CPP), INCLUSIVE 

OS REALIZADOS NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL DE CÓD. 519267, 

QUE PODERÁ SER EVENTUALMENTE CONVERTIDO EM AÇÃO 

PENAL.Nestes termos, DEFIRO o pedido da defesa e AUTORIZO a viagem 

para a Espanha, ressaltando-se que o eventual descumprimento das 

medidas cautelares impostas poderão ensejar a prisão 

preventiva.INTIME-SE o autuado, assim como seu patrono via 

DJE.INTIME-SE pessoalmente a vítima informando a mesma acerca da 

necessidade de ajuizar ação cível para cobrar os alimentos devidos aos 

filhos menores nos termos do art. 21 da lei 11.340/06, bem como para 

devolver o botão do pânico.EXPEÇA-SE Ofício à Central de Monitoramento, 

para adoção das providências necessárias, referente à retirada da 

tornozeleira eletrônica e recolhimento do botão do pânico.Ciência ao 

Ministério Público.Às providências.CUMPRA-SE com urgência.Cuiabá, 26 

de abril de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza d/e 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 382100 Nr: 23923-58.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638

 Vistos

DESIGNO nova Audiência de Instrução para o dia 05/06/2018 às 15h30min.

INTIME-SE o acusado.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa (via DJE).

Cumpra-se. Às providências.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382049 Nr: 23873-32.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIONAY LOPES FIGUEIREDO - 

OAB:21323/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabiano alves zanardo - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, luiz fernando barreto 

martins - OAB:21306/O

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JENIFFER JAQUELINE DOS SANTOS, 

Cpf: 01929029110, Rg: 1761944-0, Filiação: Maria Lucia dos Santos e Ritu 

Domingos dos Santos, data de nascimento: 08/12/1985, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), camareira, Telefone 65-9235-2162. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIME-SE A AUTORA, VIA EDITAL, ANTE O FATO DA MESMA 

SE ENCONTRAR EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, PARA QUE, NO 

PRAZO DE 30 DIAS, REGULARIZE SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, 

CONSTITUINDO NOVO ADVOGADO NOS AUTOS, SOB PENA DA 

PRESENTE AÇÃO SER EXTINTA. BEM COMO, INTIME-A AINDA DA 

DECISÃO ABAIXO TRANSCRITA.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Trata-se de ação de guarda c/c alimentos 

e regulamentação de visitas que Jeniffer Jaqueline dos Santos promove 

em face de Wesley Roni Cunha Araújo.II.Compulsando os autos verifico 

que o réu requereu, às fls. 145/147 (ata de audiência de instrução e 

julgamento) e às fls. 226/226 e verso, a concessão da guarda da prole em 

seu favor, ante o fato da requerente ter se mudado da casa de sua mãe, 

deixando as crianças sob os cuidados dos avós maternos.III.Ouvido a 

respeito, o Ministério Público manifestou, às fls. 239/242 e verso, 

favoravelmente a extinção do feito, ante o abandono por parte da autora e 

pela concessão da guarda unilateral das crianças para o genitor, ora 

requerido, com fulcro no disposto no art. 1.631, do CC e, ainda, se 

manifestou, às fls. 273/274, requerendo a imediata reversão da guarda em 

favor do requerido, sob pena de ser a justiça conivente com a alienação 

parental. IV.Do que se pode inferir dos autos, a autora, após ter 

ingressado com a presente ação, abandonou os filhos, estando, 

atualmente, as crianças, sob os cuidados dos avos maternos, conforme 

se infere das informações prestadas pela equipe multidisciplinar do juízo 

em relatórios de estudo psicossocial de fls. 141/142 e 254/261.V.Note-se 

que, em observância ao princípio da proteção integral e da prevalência do 

interesse do menor, necessário se faz enfrentar a questão trazida à 

baila.VI.O artigo 1.631 do Código Civil prevê, em seu “caput”, que, durante 

o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na falta 

ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade.VII.Por 

sua vez, o artigo 1.634 do Código Civil dispõe:Art. 1.634.Compete a ambos 

os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do 

poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:I - dirigir-lhes a criação e 

a educação;II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do 

art. 1.584;III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem;IV 

- conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior;V - 

conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência 
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permanente para outro Município; VI - nomear-lhes tutor por testamento ou 

documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o 

sobrevivo não puder exercer o poder familiar;VII - representá-los judicial e 

extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e 

assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes 

o consentimento; VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;IX - 

exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua 

idade e condição. GrifeiVIII.Com efeito, pelos dispositivos constantes em 

nosso ordenamento jurídico, o poder familiar compete aos pais, sendo que 

na ausência de um, por falta ou impedimento, o outro exercerá tal poder 

familiar.IX.No vertente caso, em que pese os filhos menores do casal, a 

saber: José Lucas Santos Cunha e Jowesley Santos Cunha, estejam, 

atualmente, sob os cuidados dos avos maternos, diante da ausência da 

genitora, ex vi legis, compete ao genitor, ora requerido, exercer tal guarda, 

ainda que de forma provisória.X.Ademais, verifico nos autos que o réu 

demonstra interesse em cuidar de seus próprios filhos, conforme se infere 

das petições e documentos acostados ao feito às fls. 145 e verso, 

226/239 e 270/272, e que os relatórios de estudos de visitas assistidas, 

acostados aos autos às fls. 254/258 e 260/261, são favoráveis ao 

mesmo, haja que deslindam, em suma, que: que, entre os infantes em tela 

e o genitor, ora requerido, apesar da distância, havia vínculo estabelecido, 

referindo-se ao José Lucas que teve convivência, em contra partida o 

mais novo Jowesley, que não manifestou tal quesito, porém conforme as 

visitas foram acontecendo, percebeu-se a cada dia que esse afeto ia 

sendo demonstrado com mais força, através de verbalização e 

demonstração (abraços, beijos espontâneos), visto que houve em alguns 

momentos o sentimento de amor explicito, tanto durante o processo do 

brincar, quanto dos cumprimentos na recepção de chegada quanto de 

despedida (fl. 261). XI.Note-se que, o laudo de fls. 260/261, atesta que: 

“não foi percebido algo que possa impedir o Sr. Wesley de exercer sua 

função paterna no tocante aos filhos” (fl. 261), não havendo, portanto, 

nos autos, nenhum motivo que impeça o requerido exercer a guarda da 

prole, impondo-se, portanto, o deferimento do pedido.XII.Pontue-se, ainda, 

que, como já dito alhures e vale repetir, em ações como a em comento, 

deve prevalecer o interesse dos menores, ante ao princípio da prevalência 

do interesse do menor.XIII.Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, 

conforme se pode inferir dos julgados que subseguem transcritos, in 

litteris:EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - 

AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR - INTERESSE DO 

INFANTE - ORDEM LIMINAR INDEFERIDA EM DESFAVOR DA DETENTORA 

DA GUARDA PROVISÓRIA - DECISÃO REFORMADA. 1 - Para concessão 

de liminar em medida cautelar devem estar presentes a plausibilidade do 

direito invocado (fumus boni juris) e o fundado receio de advir dano 

irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 2 - Em se tratando 

de ação que envolve interesse de menor a supremacia do interesse da 

criança ou adolescente deve prevalecer. 3 - É cabível liminar nos autos de 

cautelar de busca e apreensão de menor a favor do guardião nas 

hipóteses em que o genitor que não detém a guarda retira o filho sem 

autorização, mormente se a prova traz indícios de envolvimento deste com 

bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. 4 - Para que seja possibilitada a 

alteração da guarda e da posse da menor, esta necessidade deve ser 

consistentemente comprovada, salvaguardando os interesses da menor, o 

que só poderá ocorrer pela via própria que se dará pelo manejo de ação 

ordinária com pedido de guarda. 5 - Recurso a que se dá provimento.

(TJMG -Agravo de Instrumento-Cv1.0433.14.033957-6/001, Relator(a): 

Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2015, 

publicação da súmula em 29/05/2015).Grifei.TJ-SC - Agravo de 

Instrumento AG 20130085833 SC 2013.008583-3 (Acórdão) (TJ-SC) Data 

de publicação: 10/07/2013 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. 

GUARDA. MODIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. GUARDA QUE, CONQUANTO, 

TENHA SIDO ACOMETIDA À MÃE É EXERCIDA, DE FATO, PELOS AVÓS 

MATERNOS. ESCASSO CONVÍVIO DA MENOR COM A GENITORA. 

ESTUDO SOCIAL QUE EVIDENCIA MELHORES CONDIÇÕES DO GENITOR 

EM ATENDER AOS INTERESSES DA FILHA. VONTADE EXPRESSA DESTA 

EM RESIDIR COM A FAMÍLIA PATERNA. RECURSO PROVIDO. 1 Em ações 

que visam a modificação da guarda, deve-se considerar, precipuamente, o 

interesse do menor, a fim de resguardar e garantir que este receba a 

melhor assistência psicológica, financeira e moral, a conduzi-lo a um 

futuro promissor e equilibrado. 2 A vontade manifestada pelo infante 

também deve ser considerada pelo julgador, eis que essa vontade, 

sopesada com o melhor atendimento aos interesses do menor, contribui 

para um julgamento em consonância com a realidade experimentada pelos 

jurisdicionados.TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

00398764520098190000 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SAO 

GONCALO 1 VARA DE FAMILIA (TJ-RJ) Data de publicação: 14/01/2010 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. BUSCA E 

APREENSÃO DE MENOR PROPOSTA PELO PAI EM FACE DA MÃE. 

RETENÇÃO DA CRIANÇA. GUARDA DE FATO EXERCIDA PELO GENITOR. 

GENITORA AUSENTE DO LAR CONJUGAL. LIMINAR MANTIDA. 1. A 

Constituição Federal elevou a convivência familiar à qualidade de direito 

fundamental da criança e do adolescente, nos termos do seu artigo 227. 2. 

O art. 1.634, II, do Código Civil assegurou o direito à convivência familiar e 

atribuiu aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, o poder-dever de 

tê-los em sua companhia e guarda, para que possam conduzir a educação 

e criação dos filhos, orientando a conduta social da criança e permitindo 

seu pleno desenvolvimento. 3. Contudo, não se justifica a manutenção da 

criança com a genitora, quando esta deixou de exercer a guarda de fato 

da filha menor após a separação do casal. Além disso, a mãe, 

desmotivadamente, retirou a filha da escola municipal em que estava 

matriculada e onde houve o registro de 18 dias de falta, matriculando-a em 

escola particular. 4. Hipótese em que o pai exerce a guarda de fato da 

criança, sendo atuante no cumprimento dos deveres próprios da 

paternidade, sendo correta a medida de busca e apreensão da menor 

determinada pelo juízo monocrático em desfavor da mãe que reteve 

indevidamente a criança. 5. Recurso desprovido.Grifei.XIV.Quanto à 

petição de fls.195/203 e documentos que a instruem (fls.209/215) a 

mesma trata-se de peça inicial de nova ação de guarda interposta pelos 

avós maternos das crianças em favor destes e em face dos genitores dos 

infantes, impondo-se, portanto, seja protocolizada como ação autônoma e 

não como petição deste feito, seguindo, assim, o procedimento legal 

disposto em nosso ordenamento jurídico.XV.Por derradeiro, em que pese 

conste no relatório de fl. 255 que o menor José Lucas tenha verbalizado 

que sua mãe iria voltar a morar com os mesmo, não há notícia nos autos 

de que, realmente, a mesma tenha voltado, o que faz concluir que, a 

mesma, continua em lugar incerto e não sabido e que não tem interesse na 

guarda da prole, fato que deve, também, ser levado em consideração nos 

presentes autos.XVI.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos e 

em consonância com o parecer ministerial:?concedo a guarda provisória 

dos menores JOWESLEY SANTOS CUNHA e JOSÉ LUCAS SANTOS 

CUNHA ao genitor, ora requerido, Wesley Roni Cunha Araújo.?revogo a 

decisão proferida nos autos ID. 372013 e ratificada neste feito às fls. 

27/27 e verso no que tange a fixação de alimentos provisórios em favor 

dos menores, ante a perda do objeto, haja vista que a guarda provisória 

dos mesmos passará a ser exercida pelo próprio genitor;?Oficie-se a SAD 

para que cessem os descontos mensais que outrora vinham ocorrendo 

junto à folha de pagamento do requerido.?Mantenho a regulamentação do 

direito de visitas materna a seus filhos menores na forma expressa em 

despacho saneador de fls. 132/135.?Suspendo o curso do feito, pelo 

prazo de 30 dias, nos termos do disposto no art. 76, do CPC.?Intime-se a 

autora, via edital, ante o fato da mesma se encontrar em lugar incerto e 

não saído, para que, no prazo de 30 dias, regularize sua representação 

processual, constituindo novo advogado nos autos, sob pena da presente 

ação ser extinta (CPC, art. 76, § 1º, I, do CPC). XVII.Expeça-se termo de 

guarda provisória em favor do requerido.XVIII.Decorrido o prazo da 

s u s p e n s ã o ,  c e r t i f i q u e - s e ,  v o l v a m - m e  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.XIX.Expeça-se o necessário.XX.Intimem-se.XXI.Cumpra-se 

com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 26 de abril de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 410119 Nr: 14802-69.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR PAULO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO CESAR SOARES SILVA 

- OAB:
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 Vistos etc.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372487 Nr: 13343-66.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGDSSQ, MDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12.550, marco antonio magalhaes 

dos santos - OAB:12550

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos e, por corolário, extingo o processo 

com resolução de seu mérito, ex vi do art. 487, III, b) do CPC.

As partes renunciam o prazo recursal.

Procedidas às baixas e anotações de estilo, remetam-se os feitos ao 

arquivo.

 Custa pro rata na forma acordada, ficando suspensa a cobrança da parte 

que for beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Publicado em audiência.

Saem os presentes intimados.

 Registre-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 481468 Nr: 21215-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ATPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUIS NAAMAN KHOURI 

FILHO - OAB:11635

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos e, por corolário, extingo o processo 

com resolução de seu mérito, ex vi do art. 487, III, b) do CPC.

 Saem as partes advertidas conforme requerido pelo Ministério Público.

Havendo concordância do MP, revogo as medidas protetivas deferidas 

neste feito e as torno sem efeito, conforme requerimento formulado pela 

requerente.

As partes renunciam o prazo recursal.

Custas pro rata na forma acordada, ficando suspensa a cobrança da 

parte que for beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.

 Publicado em audiência.

Saem os presentes intimados.

 Registre-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368452 Nr: 8624-41.2014.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709, MAISA PIRES VIDAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Felix da Silva - 

OAB:13039

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da requerida para, no prazo 

legal, se manifestar aos embargos de declaração com efeitos infringentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 388056 Nr: 2167-56.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER BUENO GRANJA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GRANJA DE SOUZA - 

OAB:12.343

 I. Em decorrência da correição no 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá, 

redesigno audiência para o dia 17.07.2018 às 13 horas e 30 minutos. 

Saem os presente intimados.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 380003 Nr: 21686-51.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO FERREIRA TERRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16962, LUCINEY SOUSA CAVALCANTE 

(ESTAGIÁRIA CÂNDIDO RONDON) - OAB:19575/E, silvia de araujo 

rodrigues - OAB:20036/0

 Autos n. 21686-51.2014.811.0042.

I. Designo audiência de instrução para o dia 02.8.2018, primeira data livre 

na pauta, às 16 horas e 40 minutos. Faça constar no mandado os 

endereços atuais da testemunha Augusto Carlos de Campos (intimação 

pessoal) e da vítima – fls. 172 e 176/178.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 349207 Nr: 10201-88.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO MARCOS MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 Autos n. 10201-88.2013.811.0042.

I. Designo o dia 05.7.2018, primeira data livre na pauta, às 17 horas para 

oitiva das testemunhas Paulo Fernando de Freitas Albuquerque, Jocimar 

Gabriel da França e do acusado.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 350197 Nr: 11325-09.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DIEGO ARAÚJO DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12035

 Autos n. 11325-09.2013.811.0042.

I. Designo o dia 08.8.2018, primeira data livre na pauta, às 15 horas e 30 

minutos para oitiva de Wesley Vieira Petri (constar os endereços de fls. 

342/343) e Pedro Ivo Medanha Correa Caixeta.

II. Em decorrência das certidões de fls. 351, 353 e 361 intime a defesa 
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para, em 15 dias, indicar os endereços atualizados de Eduardo Felipe da 

Silva, Alex Joacir de Alcântara e Neuvalton da Silva Prado Júnior no caso 

de insistência das oitivas.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 375656 Nr: 16965-56.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZIO AUGUSTO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Garcia Da Costa - 

OAB:13791

 Autos n. 16965-56.2014.811.0042.

I. Designo o dia 26.6.2018, primeira data livre na pauta, às 13 horas para 

audiência de instrução e julgamento.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 404974 Nr: 9500-59.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ROCHA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT

 Autos n. 9500-59.2015.811.0042.

I. Designo o dia 26.6.2018, primeira data livre na pauta, às 14 horas para 

audiência de instrução e julgamento.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 384644 Nr: 26635-21.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LUCIANO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT

 Autos n. 26635-21.2014.811.0042.

I. Designo o dia 26.6.2018, primeira data livre na pauta, às 15 horas para 

audiência de instrução.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 364988 Nr: 4751-33.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO JANDERSON GUSMÃO DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES DOS 

SANTOS - OAB:12.558/MT

 Autos n. 4751-33.2014.811.0042.

I. Designo o dia 26.6.2018, primeira data livre na pauta, às 15 horas e 30 

minutos para qualificação e interrogatório do acusado (endereço – fl. 122).

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 486936 Nr: 26541-68.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAIR ANDRADE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200-B, JOÃO DA SILVA MANCIO JUNIOR - 

OAB:23050, MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB:6811-B/MT

 Autos n. 26541-68.2017.811.0042.

I. Designo o dia 26.6.2018, primeira data livre na pauta, às 17 horas para 

audiência de instrução e julgamento. Requisitem-se os militares conforme 

artigo 221, § 2º, do Código Processo Penal.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 388330 Nr: 2434-28.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LOPES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Lima de Souza - 

OAB:15924

 Autos n. 2434-28.2015.811.0042.

I. Designo o dia 26.6.2018, primeira data livre na pauta, às 16 horas para 

oitiva da vítima e testemunhas arroladas pelo Ministério Público e defesa 

(fls. 105/106), bem como para qualificação e interrogatório do acusado.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 447338 Nr: 24297-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL ABREU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ANDRE LASCH - 

OAB:4324/MT

 Autos n. 24297-06.2016.811.0042.

I. Designo o dia 26.6.2018, primeira data livre na pauta, às 16 horas e 30 

minutos para oitiva da vítima (endereço – fl. 78) e testemunhas arroladas 

pelo Ministério Público e defesa, bem como para qualificação e 

interrogatório do acusado.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 347631 Nr: 8383-04.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLADA, MDADA, KELLEN CRISTINA ALCANTARA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DANIEL DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/O, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 I. Efetive estudo psicossocial para averiguar se o executado exerce a 

guarda dos filhos.

II. Em seguida, dê-se vista as partes e ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 319446 Nr: 19041-58.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NML, PML, RTM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Dê-se vistas a Defensoria Pública do documento obtido via sistema 

INFOJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 479102 Nr: 18908-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGBDC, ERBDC, ARB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMINE ANGELICA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:222.38, GISELE SILVA NASCIMENTO - 

OAB:11.740/MT, MARCYLENE ANDRADE DAVILA SOUSA ALVES - 

OAB:22.039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Dê-se vista a exequente para, em 15 dias, dar andamento nos autos. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, o processo será extinto pela perda 

superveniente do interesse de agir.

II. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 328386 Nr: 8491-67.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSDS, KLSDS, VLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Dê-se vista a Defensoria Pública do documento anexo para indicar o 

executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 351014 Nr: 12191-17.2013.811.0042

 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: KELI TATIANE DE MATOS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Efetive a citação do réu fazendo constar o endereço anexo.

II. Caso o réu não seja localizado para citação pessoal, efetive o ato por 

edital.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 387167 Nr: 1190-64.2015.811.0042

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDSC, RGSC, RBSB, RGSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERNANDES DE NORONHA 

ALEIXO - OAB:13766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Em análise dos autos, constato que a embargada não apresentou 

defesa. Posto isso, dê-se vista ao Ministério Público para parecer.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 327148 Nr: 6842-67.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRC, MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:8062

 I. Em decorrência da certidão de fl. 78 abra vista ao Ministério Público.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 98518 Nr: 2397-98.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, HSRP, EFdRR, BIdRR, GHPR, IMdRR, 

RRdSAG, IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Themystocles Figuereiredo 

- OAB:13.655

 Vistos etc...,

 I – Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 142, e designo audiência 

justificação para o dia 16/05/2018 as 17h15.

II - Expeçam-se mandados de intimação para os guardiões Renata Ruth da 

Silva Abreu, Irene Maria dos Resis Rodrigues, Ivaney Pereira e da 

genitora/requerida Maiara dos Reis Rodrigues, fazendo constar a 

advertência contida no artigo 455, IV, § 5º do NCPC de que caso sejam 

intimadas e, não compareçam a audiência supra designada poderão ser 

conduzidos coercitivamente, bem como que no dia da audiência deverão 

estar acompanhados das crianças e adolescentes para serem também 

ouvida.

 III - Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

IV – Publique-se para ciência do advogado constituído Themystocles 

Figueiredo OAB/MT 13.655.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 98545 Nr: 2415-22.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CSKK, 

KSK, ECSK, LK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SODRE ANDRADE 
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- OAB:15.173-B, Ione Filomena dos Santos - OAB:21956/0, JOÃO 

PAULO MORESCHI - OAB:11.686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 Vistos etc...,

 I - Verifica-se às fls. 321/325, que o processo já foi instruído, assim, com 

fulcro no artigo 364 do CPC, declaro encerrada a instrução processual, e 

determino que:

a) Dê-se vistas ao Ministério Público para que apresente suas alegações 

finais em forma de memoriais escritos.

b) Intime-se o patrono da requerida para que caso queira apresente as 

alegações finais.

c) Em seguida, sendo apresentadas as alegações finais voltem-me 

conclusos para sentença.

d) Publique-se para ciência dos advogados Ricardo Turbino Neves 

OAB/MT 12.454 e João Paulo Moreschi OAB/MT 11.686.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94572 Nr: 3078-05.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, KLC

 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 

3078-05.2015.811.0063, Protocolo 94572, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 56048 Nr: 684-87.2008.811.0057

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DAS NEVES PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPINA TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio caetano simão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CEZAR SOARES DE 

ALMEIDA - OAB:96630/RJ, LUIZ GUILHERME PIRES BARBOSA - 

OAB:29684/RJ

 Procedo à intimação do advogado ANTÔNIO CAETANO SIMÃO, OAB/MT 

9027-B, para que proceda à devolução dos presentes autos à Secretária, 

no prazo de 24h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 6622 Nr: 529-18.2003.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Jailson Secchi de Avila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credicard S/A Administradora de Cartões de 

Crédito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Reus Biasi - OAB:3478, 

Vilma Ribeiro da Silva - OAB:7013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133/MT, Elizângela Santana de Oliveira - OAB:4654, José 

Edgard da Cunha Bueno Filho - OAB:OAB/SP 126.504

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.230.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 36674 Nr: 5558-10.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Pitaluga Costa e Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056, RENATA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB:

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.219.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 35481 Nr: 4371-64.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX PRINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA E BALANÇAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASSITEL EDITORA DE LISTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: renata pimenta de medeiros 

- OAB:

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.199.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 70003 Nr: 1019-9.2008.811.0057

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: andreia fernanda silva iocca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE TUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO C. DA 

CUNHA - OAB:, Márcia Ferreira de Souza - OAB:4410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896/MT, FLÁVIA DE CASTRO STRINGHETA - OAB:8550, José 

Israel de Oliveira - OAB:8150

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.341.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 28604 Nr: 4799-80.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Residencial Canachuê

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Filiu De Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA DA SILVA 

BARROS - OAB:, Marilton Procópio Casal Batista - OAB:5604, Rafaela 

Toledo Procopiou - OAB:17507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubi Fachin - OAB:3.799

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.301.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 7913 Nr: 1735-67.2003.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Manuel Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Maria Glória

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8347, 

ADEMAR SANTAN FRANCO - OAB:4255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:2836

 Procedo a intimação da(s) parte(s) acerca do despacho de fls.580.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 38104 Nr: 6992-34.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE CARVALHO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357, ROBSON PEREIRA RAMOS - OAB:9610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - OAB:3591

 Procedo a intimação das partes acerca do despacho de fls.134.
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Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 55970 Nr: 1-37.2010.811.0071

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pucca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CESAR TEIXEIRA MONTENEGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra de Moura Nogueira - 

OAB:6844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO ZILIO - 

OAB:6507, Renato Gomes Nery - OAB:2051

 FINALIDADE: INTIMAR A ADVOGADA ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA, OAB-MT 6844, PARA PROCEDER À DEVOLUÇÃO DO 

PROCESSO DE COD. 55970 e 13931 , NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADE 

CABÍVEIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 23418 Nr: 5758-85.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Maria de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Bastos - OAB:3853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Alves Fernandes - 

OAB:16854/GO, LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9196

 FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS, OAB-MT 3853, PARA PROCEDER À DEVOLUÇÃO DO 

PROCESSO N. 2757/2005, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE 

BUSCA E APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADE CABÍVEIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 24709 Nr: 932-79.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Luiz Moreno de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo - Telemat Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Jácomo Clivati Junior - 

OAB:9245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO Agenor Jácomo Clivati Junior, 

OAB-MT 9245, PARA PROCEDER À DEVOLUÇÃO DO PROCESSO N. 

453/2006, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADE CABÍVEIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 28535 Nr: 4745-17.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Prata Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Rogério Lopes da Silva Hugueney, 

Gilson Luiz Cegatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heitor Correa da Rocha - 

OAB:4546, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO HEITOR CORREA DA ROCHA, 

OAB-MT 4546, PARA PROCEDER À DEVOLUÇÃO DO PROCESSO N. 

2241/2006, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADE CABÍVEIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 10092 Nr: 3354-95.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Dulcelina de Oliveira Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO DERSON JALES COSTA SALES, 

OAB-MT 3977, PARA PROCEDER À DEVOLUÇÃO DO PROCESSO N. 

478/2004, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADE CABÍVEIS.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 01/2018/GABINETE

O Excelentíssimo Senhor Doutor MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 

MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal de Cuiabá, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, e em razão de que 

determinados atos devem seguir certas formalidades, sob pena de 

nulidade e alegações de cerceamento de defesa e do contraditório, R E S 

O L V E:

Artigo 1º - DETERMINARaos Senhores (as) Oficiais/Oficialas de Justiça 

que cumpram as decisões na íntegra, entendendo-se que, a intimação, 

citação ou notificação quando determinada que seja realizada 

"PESSOALMENTE", deve ser mediante o colhimento da assinatura e 

entrega do mandado para a parte, e no caso de citação e notificação, 

acompanhado da cópia da Denúncia ou da contrafé;

Artigo 2º - Autorizar que a intimação onde não haja a precisão de serem 

realizadas pessoalmente, possa efetivar-se via meios idôneos, desde que 

certificado que a parte intimada tenha sido informada na íntegra da 

finalidade do mandado e orientada a procurar informação munida com, no 

mínimo, o código do procedimento que lhe foi dado ciência para anotação.

Artigo 3º - O descumprimento desta portaria deverá ser justificado por 

escrito, submetido à análise do magistrado que poderá impor as sanções 

cabíveis.

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Remeta-se cópia à Corregedoria Geral de Justiça.P. R. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de abril de 2018.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 120074 Nr: 1174-79.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Fonseca Correa, Maria Eulalia Haagsma 

Vieira de Camargo Jorge Alves Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Fonseca Corrêa - 

OAB:7041, Priscila Vanessa Wingenbach da Silva - OAB:MT 16.466

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) do autor do fato Maria Eulalia Haagsma Vieira de 

Camargo Jorge Alves Monteiro, Dr(a). Priscila Vanessa Wingenbach da 

Silva, OAB/MT 16.466, da audiência preliminar designada para o dia 

13.06.2018 às 13:30h, processo: 120074, neste Juizado Especial Criminal 

Unificado da Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 126610 Nr: 822-87.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Marcelo Pedroso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Lúcio Franco Pedrosa 

- OAB:5746/MT

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) do autor do fato Dr(a). Mario Lucio Franco Pedrosa, 

OAB/MT 5.746 e advogado(a) da vítima Dr(a). Marcos Paulo Correia 

Pescara, OAB/MT 22.418/O, da audiência de continuidade de preliminar 
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designada para o dia 12.06.2018 às 09:30h, processo: 126610, neste 

Juizado Especial Criminal Unificado da Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 123443 Nr: 4459-80.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damares de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demilson Nogueira Moreira - 

OAB:6491-B

 Visto.

DESIGNO Audiência de Continuidade de Preliminar, nos termos do art. 72 

da Lei nº. 9.099/95, a ser realizada no dia 13/06/2018 às 09h00min.

INTIMEM-SE as partes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 118213 Nr: 5256-90.2016.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Alves de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Considerando o pedido realizado à fl.26, considerando ainda a ausência 

do autor do fato na audiência de fl. 37 visto que o autor do fato não foi 

devidamente intimado, defiro a cota ministerial de fl. 77DESIGNO nova 

Audiência de Continuação da Preliminar, nos termos do art. 72 da Lei n.º 

9.099/95, a ser realizada no dia 07.06.2018, às 10h00min.

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125061 Nr: 6021-27.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Dias Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14.548

 Visto.

 Defiro a cota ministerial e DESIGNO nova audiência preliminar, nos termos 

do art. 72 da Lei n.º 9.099/95, a ser realizada no dia 07.06.2018, às 

12h30min.

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 123305 Nr: 4324-68.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djanira Texeira de Carvalho Silva, Saulo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Souza Silva 

Monteiro - OAB:15833/MT

 Visto.

 Considerando as justificativas apresentadas pela vítima Leandro Facchin 

Rocha, DESIGNO audiência preliminar, nos termos do art. 72 da Lei n.º 

9.099/95, a ser realizada no dia 07.06.2018, às 13h30min.

 INTIMEM-SE tão somente a vítima Leandro Facchin Rocha e os autores do 

fato.

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 128240 Nr: 2371-35.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Márcio da Costa Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) da vítima Dr. Clednei Libório Feliciano, OAB/MT 7.527, da 

audiência em continuidade de preliminar designada para o dia 28.06.2018 

às 11:00h, processo: 128240, neste Juizado Especial Criminal Unificado da 

Capital.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002996-75.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para afastar os efeitos do Ato nsº 20.378/2014 e Ato 

n.º 19.561/2014 restrito à parte reclamante e CONDENAR a parte 

reclamada a proceder à nomeação de EDGARD PEREIRA DOS SANTOS no 

cargo de “agente da área instrumental / Perfil Profissional: Assistente de 

Administração”, com a averiguação dos documentos e requisitos 

necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital, e, de 

consequência,EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo, Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002909-22.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO BUZUTTI DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o requerido a proceder à nomeação 

de ARNALDO BUZUTTI DE SIQUEIRA no cargo de TECNICO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - Perfil Profissional: 

Engenheiro Sanitarista, com a averiguação dos documentos e requisitos 

necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital, e, DECLARA-SE 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga, Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos etc..., Homologo, para que produza seus jurídicos e 
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legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sitema Pje. 

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002997-60.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA REGINA AMERICANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o requerido a proceder à nomeação 

de MARIANA REGINA AMERICANO DA SILVA no cargo de TECNICO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - Perfil Profissional: 

Assistente de Administração, com a averiguação dos documentos e 

requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital, e, 

DECLARA-SE extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga, Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sitema Pje. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002762-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA MARCOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para afastar os efeitos do Ato nsº 20.134/2014 e Ato 

n.º 18.567/2014 restrito à parte reclamante e CONDENAR a parte 

reclamada a proceder à nomeação de REBECA MARCOS no cargo de 

agente de desenvolvimento econômico e social / perfil profissional: 

assistente administrativo, com a averiguação dos documentos e requisitos 

necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital, e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo, Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003013-14.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HED CARLOS BORGES LEOPOLDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o requerido a proceder à nomeação 

de HED CARLOS BORGES LEOPOLDINO no cargo de AGENTE DA ÁREA 

INSTRUMENTAL Perfil Profissional: Assistente de Administração, com a 

averiguação dos documentos e requisitos necessários à assunção do 

cargo, nos termos do Edital, e, DECLARA-SE extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga, Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sitema Pje. Cuiabá-MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de 

Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000926-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILZA DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial a fim de que 

digitalize de forma legível os documentos pessoais, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos para prosseguimento do feito. Cumpra-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003061-70.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITORIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para afastar os efeitos do Ato nsº 20.374/2014 e Ato 

n.º 19.486/2014 restrito à parte reclamante e CONDENAR a parte 

reclamada a proceder à nomeação de ANA VITORIA DA SILVA ALMEIDA 

no cargo de “agente da área instrumental / Perfil Profissional: Assistente 

de Administração”, com a averiguação dos documentos e requisitos 

necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital, e, de 

consequência, EXTINGUE-SEo processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo, Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 
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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: 1003005-37.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEODEOMAR JUVENAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o requerido a proceder à nomeação 

de CLEODEOMAR JUVENAL DA SILVA no cargo de AGENTE DA ÁREA 

INSTRUMENTAL Perfil Profissional: Assistente de Administração, com a 

averiguação dos documentos e requisitos necessários à assunção do 

cargo, nos termos do Edital, e, DECLARA-SE extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga, Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sitema Pje. Cuiabá-MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de 

Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000891-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO BRANDAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS OAB - MT18550/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 19/06/2018 , Hora: 08:00, 

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:"...Se a parte autora não apresenta a 

íntegra do processo administrativo que resultou na imposição, não é 

possível a concessão de tutela de urgência.Nesse contexto, INDEFERE-SE 

o pedido de liminar. 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 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: 1002994-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IANA SHARLA MARQUES FRANCA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o requerido a proceder à nomeação 

de IANA SHARLA MARQUES FRANCA CORREA no cargo de AGENTE DE 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL Perfil Profissional: Assistente 

Administrativo, com a averiguação dos documentos e requisitos 

necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital, e, DECLARA-SE 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga, Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos etc, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sitema Pje. 

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002998-45.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para afastar os efeitos do Ato nsº 16.764/2013 e Ato 

n.º 15.177/2013 restrito à parte reclamante e CONDENAR a parte 

reclamada a proceder à nomeação de SIMONE CAVALCANTI no cargo de 

“agente de desenvolvimento econômico social / perfil profissional: 

Assistente de Administração”, com a averiguação dos documentos e 

requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital, e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo, Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002893-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o requerido a proceder à nomeação 

de ALTAIR JOSE PEREIRA JUNIOR no cargo de Assistente do Sistema 

Socioeducativo - Município: Cuiabá Perfil Profissional: Assistente 

Administrativo, com a averiguação dos documentos e requisitos 

necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital, e, DECLARA-SE 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga, Juíza Leiga 
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SENTENÇA Vistos etc, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sitema Pje. 

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002728-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DINIZ DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o requerido a proceder à nomeação 

de FREDERICO DINIZ DANTAS no cargo de ANALISTA DE MEIO AMBIENTE 

– MUNICÍPIO: CUIABÁ Perfil Profissional: ENGENHEIRO FLORESTAL, com a 

averiguação dos documentos e requisitos necessários à assunção do 

cargo, nos termos do Edital, e, DECLARA-SE extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga, Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sitema Pje. Cuiabá-MT, 28 de 

fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de 

Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000458-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. T. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT0012753A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. -. S. D. E. D. E. E. E. L. (REQUERIDO)

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

DECISÃO (...) Ante o exposto, declara-se a incompetência deste juízo para 

processar e julgar a causa e determina-se a remessa dos autos, COM 

URGÊNCIA, ao Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, 

com a baixa devida. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002902-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELDIO MARCIO SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para afastar os efeitos do Ato nº 23.174/2014 e Ato 

n.º 21.200/2014 restrito à parte reclamante e CONDENAR a parte 

reclamada a proceder à nomeação de ELDIO MARCIO SOUZA 

FERNANDES no cargo de “agente de desenvolvimento econômico e social 

/ Perfil Profissional: Assistente de Administração”, com a averiguação dos 

documentos e requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos 

do Edital, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo, Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009851-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE SOUZA SOTOCORNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DESPACHO: (...) Desse modo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, atender ao que segue: 1) emendar a inicial a fim de 

especificar o pedido, indicando exatamente o que pretende na via judicial; 

2) juntar o protocolo de tratamento médico inerente ao tratamento de 

câncer, a ser fornecido pelo médico responsável; 3) juntar orçamento 

referente aos pedidos deduzidos em juízo que correspondam ao proveito 

econômico da demanda para fins de verificação da competência deste 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o presente 

feito. No entanto, vê-se que a liminar deve ser apreciada ante a urgência 

na apreciação desse pedido, cujo procedimento este juízo acredita ser 

competente. Em consulta ao SISREG, vê-se que, embora o procedimento 

tenha sido regulado como "eletivo - prioridade não urgente", o NAT indica a 

sua urgência. O SISREG também informa a mora do Estado desde 

14/03/2018, ou seja, há mais de 30 dias. DEFERE-SE parcialmente o pedido 

de tutela de urgência para determinar ao requerido que proceda a 

realização do exame de biopsia para a definição histológica do tumor 

encontrado na paciente, no prazo de 05 dias. Após a emenda a inicial, 

retorne os autos em conclusão para análise da questão referente à 

competência e prosseguimento do feito. Cumpra-se, com urgência. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005360-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESINHA DIAS CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na petição inicial e, por conseguinte, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 26 

de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 
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9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN GODOI VENTURA MENEGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BRAGA ROSLER OAB - MT24072/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 26/06/2018 , Hora: 10:00 , 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: "... Ante o exposto, INDEFERE-SE o 

pedido de antecipação de tutela. Designe-se audiência de conciliação, 

facultando a dispensa, caso requerido pelo ente público réu no prazo de 

10 dias após a citação.Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Assegure-se que o mandado de citação contenha toda a instrução para 

acesso ao processo eletrônico. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva,Juíza de Direito, OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011086-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENITA LOPES DE LIMA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Posto isto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte Reclamada a pagar 02 

(dois) meses a titulo de Licença Prêmio convertida em pecúnia referente 

ao exercício do quinquênio de 1989/1994, bem como às férias integrais do 

período de 2013/2014 acrescido do terço constitucional, e as férias 

proporcionais do período aquisitivo incompleto de 21/01/2014 a 

11/07/2014, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, 

posteriormente, pelo IPCA-E, ambos desde a citação, limitando o valor da 

execução ao teto dos Juizados Especiais. De consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo, 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 22 de fevereiro 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001031-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO TEIXEIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Cumpra-se conforme 

deprecado, devendo a cópia da presente servir como mandado. Após o 

cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca 

de origem com as nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DIJAN SCHMEING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO)

BRUNA FRANCE GOMES SIMOES OAB - MT22414/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 26/06/2018 , Hora: 10:20, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: "...Vistos, etc. Designe-se audiência 

de conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito,OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 26/06/2018 

Hora: 10:20

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001022-66.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1001022-66.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para emendar a inicial juntando aos autos documentos 

pessoais, comprovante de endereço e procuração, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008907-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT21033/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1008907-11.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar planilha de cálculo atualizado, bem como 

tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

concluso para despacho. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 
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e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000941-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTIMIZA SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Declara-se a ilegitimidade passiva da Secretaria de Estado da 

fazenda, haja vista que não possui personalidade jurídica para compor o 

polo passivo da ação. Exclua-se o Senhor Gestor o órgão do sistema Pje e 

cadastre como requerido o ESTADO DE MATO GROSSO. 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

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794303 Nr: 12054-84.2015.811.0003

 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: CINEIR ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736O

 CERTIFICO que foram juntados aos autos os documentos nº 893912 

ENVIADO 16/04/2018 pelo PEA (Portal Eletrônico do Advogado) 

comprovantes do pagamento das Custa Judiciais e Taxa Judiciária no 

valor de R$ 470,45 (guia de recolhimento 42553 em 16/04/2018) e que 

NÃO vieram acompanhada do comprovante do pagamento das custas 

referente ao Cartório do Distribuidor no valo de R$ 54,90 devidamente 

intimado às fls.116 e publicado no DJE em 06/04/2018, o qual impulsiono 

para INTIMAR o Douto subscritor, para que comprovam nos autos, no 

prazo de 05(cinco) dias, após decorrido o prazo, será encaminhado ao 

Cartório do Distribuidor para a devida anotação, às margens de sua 

Distribuição conforme disposto no provimento 014/2017 e, após arquivado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806690 Nr: 16950-73.2015.811.0003

 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: KLEITON LUCIANO SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANIELLY LOPES DOS SANTOS - 

OAB:19882/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor, 

esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais Remanescentes) 

e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento nº 12/2017.

Sendo mais de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o 

recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707701 Nr: 2513-32.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDALVA ALEMEIDA DE JESUS THEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017.

Sendo mais de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o 

recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804589 Nr: 16159-07.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

444,60 e Taxa Judiciária no valor R$ 490,00 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 
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ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017.

Sendo mais de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o 

recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734350 Nr: 14167-79.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J C R GOMES E CIA LTDA, LUCIANA MARIA DE 

ALMEIDA RIBEIRO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017.

Sendo mais de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o 

recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733495 Nr: 13478-35.2013.811.0003

 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: DANIELLE FERNANDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, VANESSA DOS SANTOS LOPES - OAB:18468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017.

Sendo mais de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o 

recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715138 Nr: 10392-90.2012.811.0003

 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: ESPOLIO DE OSVALDO VIEIRA GIMARÃES, SILVIA 

MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14.699/MT, RUBENS AZEVEDO DA SILVA. - OAB:4.176 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 7099

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

344,75 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017.

Sendo mais de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o 

recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427451 Nr: 9616-95.2009.811.0003

 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: ADAIR ANTONIA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN JEANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 
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INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais Remanescentes) 

e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, 

deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, 

de forma individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada 

processo, e proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia 

de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741405 Nr: 2932-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA, KELEN ZANIN OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:OAB/MT13.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

675,73 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor, 

esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386323 Nr: 43-04.2007.811.0003

 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: BERQUES LEMOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULINA DE SOUZA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES 

- OAB:OAB/MT13.772, BRUNO GARCIA PERES - OAB:MT/14.280-B, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 297,65 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais Remanescentes) 

e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, 

deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, 

de forma individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada 

processo, e proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia 

de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727140 Nr: 8027-29.2013.811.0003

 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: ADAO FRANCISCO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,13 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais Remanescentes) 

e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, 

deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, 

de forma individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada 

processo, e proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia 

de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715728 Nr: 11036-33.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO ROBERTO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEICULOS LTDA, FIAT AUTOMOVEIS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:11002-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA, PAETTO VEÍCULOS 

LTDA, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das 

Custas Judiciárias no valor de R$ 200,59 e Taxa Judiciária no valor R$ 

221,29 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 116,02 ao Cartório Distribuidor, 

esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 
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Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386592 Nr: 324-57.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BALBINO DE MELO, ANDREIA OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA RIBEIRO GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MORETTI - 

OAB:OAB/MT 10.079, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - OAB:5257/MT, 

SILVIA BEATRIZ LOURENÇO FERNANDES - OAB:10819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

335,45 e Taxa Judiciária no valor R$ 126,31 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 54,90 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais Remanescentes) 

e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, 

deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, 

de forma individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada 

processo, e proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia 

de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002454-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON LOPES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (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 dos advogados das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem sobre o laudo pericial de ID 12478185.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001432-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MARTINS FAVORETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 

11775639, bem como informar se a perícia foi realizada.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001146-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO ZAHER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO OAB - MT0002356A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, providenciar a juntada de versão legível do documento de ID 

12034542.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005195-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

SONIA MARIA ANTUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 

11668683.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009700-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR0053612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência complementar do 

Oficial de Justiça no valor de 2.784,00 (dois mil, setecentos e oitenta e 

quatro reais).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001667-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENICE DE ALMEIDA (RÉU)

RESTAURANTE GALLES LTDA - ME (RÉU)

M A SOUZA SANTOS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI OAB - MT10386/B (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do Oficial de |Justiça de ID 

10707146.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006746-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

GUILHERME VIGOLO (EXECUTADO)
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NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprovar o recolhimento das diligências complementares do Oficial 

de Justiça no valor de R$ 4.989,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e 

nove reais), bem como para manifestar sobre o decurso de prazo de 

citação dos executados.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 416565 Nr: 12217-11.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CLARA AGROCIENCIA INDUSTRIAL LTDA, 

JEANCARLO RIBEIRO, EMERSON SPIGOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Certifico que o malote digital encaminhado em 18/09/2017 (fls. 147v) foi 

recebido pelo destinatário no mesmo dia, conforme comprovante de leitura 

anexo. Certifico ainda que em consulta ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, mais especificamente em consulta processual ao feito 

0017517-39.2005 da 4º Vara cível da Comarca de Cuiabá, vê-se que o 

oficio 680/2015 (fls. 145) foi juntado aos autos em 20/09/2017, motivo pelo 

qual impulsiono os autos para intimação do advogado dos exequentes, 

para no prazo legal requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806819 Nr: 16955-95.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDVT, JENY MACHADO DO VAL TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por Vitor 

do Val Tavares, assim, via de consequência, mantenho a decisão de 

( f l . 1 7 9 / 1 8 1 ) ,  e m  s u a  í n t e g r a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,26/abril/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819186 Nr: 2647-20.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO FORTUNATO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE DA CUNHA 

RIBEIRO - OAB:OAB/GO27.263

 Do advogado da parte autora para, informar sobre o cumprimento do 

acordo, no prazo de (5)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822670 Nr: 3865-83.2016.811.0003

 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: JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente "Ação Sumária de Cobrança de Seguro 

Obrigatório" proposta por JOSÉ DA SILVA, com qualificação nos autos, em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, com qualificação nos autos, condenando-o no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em (10%) dez por 

cento sobre o valor dado à causa, observando-se o disposto no artigo 12 

da Lei n° 1.060/50.Autorizo o levantamento dos honorários do senhor 

perito, mediante as cautelas de estilo. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de abril de 2018.-Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 749029 Nr: 7269-16.2014.811.0003

 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: OSMAR DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO,

 SOB PENA DE EXTINÇÃO

 AUTOS N. 7269-16.2014.811.0003 – Código 749029

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > 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: OSMAR DE JESUS SILVA

PARTE REQUERIDA: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

INTIMANDO (A), OSMAR DE JESUS SILVA, brasileiro, casado, pedreiro, 

portador do RG nº. 2829541 SSP/MT e inscrito no CPF/MF nº 

299.953.531-72.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para que no prazo (5) cinco dias, dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, 

inciso III, § 1º, CPC.

Eu, Técnico Judiciário, digitei.

 Rondonópolis - MT, 27 de abril de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707215 Nr: 1977-21.2012.811.0003

 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: TVDS, MARIA SALETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIANO CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO CASTILHO SOARES - 

OAB:MT/11.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT

 Do advogado da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação (fls. 228/234) 

interpostos pelo requerente.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 766052 Nr: 418-24.2015.811.0003

 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: THIAGO LOUREIRO VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do requerido para 

fornecer dados bancários a fim de efetuar levantamento de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 865916 Nr: 5267-68.2017.811.0003

 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: CLAUDINEI MARTINS VILHA, ANGELA 

STRYZAKOWSKY VILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO REYNOLD FALAVINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:5.089-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NAVARRO 

VARGAS - OAB:99999/SP, MARLY VOIGT - OAB:59785/SP

 Do advogado das partes embargantes para, no prazo legal, manifestarem 

sobre os embargos de declaração de fl. 268/269, interpostos pela parte 

embargada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 893142 Nr: 2823-28.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON JOSE DEVENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONALDO MAMORE- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora, para juntar aos autos a cópia de Guia de 

Recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, para o cumprimento do ato 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 765567 Nr: 95-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECIAP - TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA, 

MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. SALOMÃO JUNIOR - ME, COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL E MATO 

GROSSO- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LINHARES PEREIRA - 

OAB:40936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente, para 

requerer o que de direito, face ao término do pagamento das parcelas do 

acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 755866 Nr: 10760-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER 

VICTORIO, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER VICTORIO, 

ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, ROSEMARY MALUF FECHENER 

VICTÓRIO, FABRICA DE MOVEIS NEUMANN LTDA, WALDIR PEREZ 

MARTINS JUNIOR, WALKYRIA LEÃO FERREIRA, MARIA DE FATIMA DE 

OLIVEIRA MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório e documentos de (fls.91/94), hei por 

bem em deferir o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo 

prazo de (90) noventa dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte autora, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente o autor, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de janeiro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003122-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON GONCALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003122-85.2018 Ação: Carta Precatória Autora: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Vilson Gonçalves Pereira. 

Vistos, etc... BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Carta Precatória” em desfavor VILSON GONÇALVES PEREIRA, 

regularmente qualificado, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Cumpra-se a liminar deferida no (id. 12929486 – Processo nº 

509-71.2018.811.0048), nos termos do §12 do art.3º do Decreto-Lei 

nº911/69. Uma vez cumprida e em nada requerendo o autor, devolva-se 

com as baixas necessárias, às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de abril de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003119-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON GONCALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003119-33.2018 Ação: Carta Precatória Autora: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Vilson Gonçalves Pereira. 

Vistos, etc... BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Carta Precatória” em desfavor VILSON GONÇALVES PEREIRA, 

regularmente qualificado, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Cumpra-se a liminar deferida no (id. 12929240 – Processo nº 
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345-09.2018.811.0048), nos termos do §12 do art.3º do Decreto-Lei 

nº911/69. Uma vez cumprida e em nada requerendo o autor, devolva-se 

com as baixas necessárias, às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de abril de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003072-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO CALERA (REQUERENTE)

ALINE FERNANDA PERIN CALERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA OAB - MT18822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RPM TRAVEL OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003072-93.2017 Ação: Ressarcimento c/c Indenização Autores: José 

Ricardo Calera e Outra Ré: RPM Travel – Operadora de Viagens e Turismo 

Ltda Vistos, etc... JOSÉ RICARDO CALERA e ALINE FERNANDA PERIN 

CALERA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressaram com a presente “Ação de Ressarcimento c/c Indenização por 

Danos Morais” em desfavor de RPM TRAVEL – OPERADORA DE VIAGENS 

E TURISMO LTDA, com qualificado nos autos, aduzindo: “Que, no mês de 

novembro de 2016, firmaram contrato com a empresa ré, agência de 

viagens, tendo por objeto a aquisição de pacote de viagem internacional, 

que partiria no dia 03 de maio de 2017 de São Paulo, com destino a 

Portugal e Espanha, por 16 dias; que, a viagem ficou orçada em R$ 

10.998,00 (dez mil, novecentos e noventa e oito reais), por pessoa, no 

total de R$ 21.996,00 (vinte e um mil, novecentos e noventa e seis reais); 

que, o pagamento foi efetuado com uma entrada de R$ 2.749,50 (dois mil, 

setecentos e quarenta e nove reais, cinquenta centavos), mais 07 

parcelas no valor unitário de R$ 2.749,50 (dois mil, setecentos e quarenta 

e nove reais, cinquenta centavos), valor esse que foi paga pelo sistema 

pagseguro-uol; que, em data de 24 de abril de 2017, a ré enviou aos 

autores os bilhetes eletrônicos do voo internacional, emitidos pela 

companhia aérea TAP Portugal; que, em data de 25 de abril de 2017, a 

empresa ré envia um e’mail informando que diante da alta ocupação na 

Europa, os fornecedores repassaram atualização dos valores, no caso, 

ao casal mais R$ 10.907,40 (dez mil, novecentos e sete reais, quarenta 

centavos), sendo que o pagamento deveria ser até o dia 26 de abril de 

2017, diante de tal motivo desistiram da viagem; que, no dia 27 de abril de 

2017, a empresa ré comunicou aos autores que em face do não 

pagamento do valor, estava cancelando a viagem; que, em face do 

cancelamento não puderam participar do evento religioso no exterior; 

pedido de pagamento expressivo há uma semana da viagem; má 

prestação do serviço, são todos motivos para gerar mal estar, passível de 

ser indenizado; que, devem ser reembolsados da importância dispendida 

no importe de R$ 21.996,00 (vinte e um mil, novecentos e noventa e seis 

reais), devidamente corrigida; que, pretendem receber a título de dano 

moral a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à cada um, assim, 

requerem a procedência da ação, com a condenação da empresa ré nos 

encargos da sucumbência. Juntam documentos e dão à causa o valor de 

R$ 61.996,00 (sessenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais)” O 

pedido de antecipação da tutela restou indeferido, não sobrevindo nenhum 

recurso, sendo designada audiência de conciliação, a qual se realizou, 

não se obtendo êxito, uma vez que as partes não compareceram ao ato, 

consoante se pode constatar ID. 9819868. Devidamente citada, não 

apresentou defesa, conforme se pode verificar pela certidão ID-12943766. 

Sobre os termos da certidão, manifestaram-se os autores, tendo requerido 

o julgamento antecipado da lide ID-10782041, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o 

julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. De outra banda, pedido acha-se devidamente 

instruído e a ré é revel, de modo que deve ser aplicado o disposto no 

artigo 344 do Código de Processo Civil, a propósito: "Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fatos afirmadas pelo autor". É princípio corrente que, se o 

réu regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios. José Ricardo Calera e Aline Fernanda Perin Calera aforaram a 

presente ação em desfavor da empresa RPM TRAVEL – Operadora de 

Viagens e Turismo Ltda, objetivando ressarcimento da importância 

dispendida com o contrato e reparação por danos morais, porque, no mês 

de novembro de 2016, firmaram contrato com a empresa ré, agência de 

viagens, tendo por objeto a aquisição de pacote de viagem internacional, 

que partiria no dia 03 de maio de 2017 de São Paulo/SP, com destino a 

Portugal e Espanha, por 16 (dezesseis) dias, denominada “V Ultreia 

Mundial Fátima 2017, no valor de R$ 21.996,00 (vinte e um mil, novecentos 

e noventa e seis reais), valor esse paga em 08 (oito) parcelas no valor 

unitário de R$ 2.749,50 (dois mil, setecentos e quarenta e nove reais, 

cinquenta centavos), a qual não se realizou, em face à má prestação de 

serviços praticada pela empresa ré, causando aos autores danos na 

ordem material e moral. Pois bem. Analisando as razões de fato e de 

direito deduzida pela parte autora e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, entendo que 

houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do 

fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré que, de forma 

culposa causou os danos morais. Quanto ao dano moral, ressai de forma 

inequívoca, restando apenas e tão somente o seu arbitramento. 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, 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). Assim, provado nos autos que 

houve a má prestação de serviço, fato esse de exclusiva culpa da ré, 

aliás, pode-se dizer reconhecido por ela, assim, havendo o dano moral, 

impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em 

que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). No mesmo diapasão o pedido de ressarcimento da importância 

dispendida pelos autores a fim de adquirirem o pacote de viagem 

internacional no importe de R$ 21.996,00 (vinte e um mil, novecentos e 

noventa e seis reais). Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de Ressarcimento c/c 

Indenização por Danos Morais” promovida por JOSÉ RICARDO CALERA e 

ALINE FERNANDA PERIN CALERA, com qualificação nos autos em 

desfavor de RPM TRAVEL – OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, 

para: a) - condená-la a pagar a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), a título de dano moral, devendo incidir correção monetária – INPC – 

juros à razão de 1% (um por cento) a contar desta decisão, uma vez que 

se trata de prejuízo de ordem moral e não material, não sendo caso de 

incidência da Súmula 43 do STJ; b) – condená-la a ressarcir aos autores a 
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importância de R$ 21.996,00 (vinte e um mil, novecentos e noventa e seis 

reais), devendo ser acrescido de juros de mora à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso; c) – 

condená-la no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação; d) - 

transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 27 de 

abril de 2.018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002200-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPES DA COSTA MOURA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGAUS SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002200-78.2017 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Euripedes da Costa 

Moura Filho Réu: Agaus Silva Oliveira Vistos, etc... EURIPEDES DA COSTA 

MOURA FILHO, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente “Ação de Obrigação de Fazer” em desfavor de 

AGAUS SILVA OLIVEIRA, com qualificado nos autos, aduzindo: “Que, foi 

proprietário do veículo marca Ford F.4000, placa ABF-7872/MS, ano 

1979/1979; que, no dia 11 de agosto de 2014, vendeu ao réu o 

mencionado veículo, preenchendo a autorização de transferência, sendo 

reconhecida firma, não havendo apresentação junto ao DETRAN; que, 

atualmente existem vários débitos referentes a licenciamentos, IPVA, 

multas sobre o referido veículo em período em que já não era mais o 

efetivo dono do veículo; que, devem os débitos ser de responsabilidade do 

réu, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do ré nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência 

judiciária”. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, 

não sobrevindo nenhum recurso, bem como designada audiência de 

conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito, uma vez que as 

partes não compareceram ao ato. Devidamente citado ID-9202185, não 

contestou o pedido, conforme se pode constatar ID-11964674. Instada a 

se manifestar, o autor requereu o julgamento antecipado da lide 

ID-12028152, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C 

I D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por 

isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade 

com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. De outra banda, 

pedido acha-se devidamente instruído e o réu é revel, de modo que deve 

ser aplicado o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil, a 

propósito: "Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor". É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. A propósito, 

Euripedes da Costa Moura Filho aforou a presente ação em desfavor de 

Agaus Silva Oliveira, objetivando obrigar o réu a efetuar a transferência 

do veículo descrito e caracterizado nos autos em seu nome, bem como a 

efetuar o pagamento dos débitos referentes a licenciamentos, IPVA, e das 

multas oriundas do veículo de placa ABF-7872/MS, mesmo porque, passou 

ao réu a autorização de transferência de propriedade do veículo no dia 11 

de agosto de 2014. Pois bem. Analisando as razões de fato e de direito 

deduzida pela parte autora e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, entendo que houve 

provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato 

narrado na exordial, deve ser debitado ao réu que, de forma culposa 

causou os danos morais. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de Obrigação 

de Fazer” promovida por EURIPEDES DA COSTA MOURA FILHO, com 

qualificação nos autos em desfavor de AGAUS SILVA OLIVEIRA, para 

obrigá-lo a efetuar a transferência do veículo marca Ford F4000, ano 

1979/1979, placa ABF-7872, com documento de transferência datado de 

11 de agosto de 2014, bem como a efetuar o recolhimento das taxas de 

licenciamento, imposto IPVA e multas, a partir do dia 11 de agosto de 2014, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), no montante de R$ 

3.000,00 (três mil reais), no prazo de 30 (trinta dias), a contar da 

intimação. Condeno o réu no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento), sobre o 

valor dado à causa, o qual deverá ser corrigido. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 27 de abril de 2.018.- Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000596-19.2016.8.11.0003

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:

MARCOS SPERLING - ME (EXECUTADO)

MARCOS SPERLING (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001301-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA SAAD MURAD (EXECUTADO)

RAMIRO MURAD FILHO (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão de ID nº 12948737, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003828-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA NERES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO)

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO)

ULISSES ALVES DE MACEDO NETO OAB - MT0013708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALKYRIA LEAO FERREIRA (RÉU)

CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO (RÉU)
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PETRONIO FERREIRA (RÉU)

ROSEMARY MALUF F VICTORIO (RÉU)

 

I O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que forneça os dados completos, como CNPJ do CONFINANTE, a 

empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS CRISTAL LTDA – EPP para 

o devido cadastramento no SISTEMA ELETRONICO DO PJE, para fins de 

DAR CUMPRIMENTO à r. Decisão proferida, com a expedição das cartas 

de citações necessárias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002850-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLY CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILTON MACHADO (RÉU)

NERCY PEREIRA DE PADUA FERREIRA (RÉU)

 

Intimação do Dr. JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico 

do sistema PJE como patrono da parte requerida (incluir seu nome como 

advogado no cadastro do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, 

sob pena de nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve 

ser praticado em todos os processos, no momento da primeira 

manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002850-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLY CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILTON MACHADO (RÉU)

NERCY PEREIRA DE PADUA FERREIRA (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005422-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL GONZAGA DE FREITAS (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID nº 9650812, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004231-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSE FARIAS DE JESUS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID nº 9458319, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002495-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PETROVINA SEMENTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

RUBIA ARGENTA DEON (EXECUTADO)

NEIVA NOVELLO ARGENTA (EXECUTADO)

RODRIGO CALETTI DEON (EXECUTADO)

 

Intimação da Dra. THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico do sistema 

PJE como patrono da parte requerida (incluir seu nome como advogado no 

cadastro do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, sob pena de 

nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve ser praticado 

em todos os processos, no momento da primeira manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002495-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PETROVINA SEMENTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

RUBIA ARGENTA DEON (EXECUTADO)

NEIVA NOVELLO ARGENTA (EXECUTADO)

RODRIGO CALETTI DEON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1002495-18.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 472.274,98; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[INADIMPLEMENTO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: PETROVINA SEMENTES LTDA Parte Ré: EXECUTADO: RUBIA 

ARGENTA DEON, RODRIGO CALETTI DEON, JOSE ARMANDO ARGENTA, 

NEIVA NOVELLO ARGENTA O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 27 de abril de 2018. Atenciosamente, ANGELICA 

ALVES DE ALMEIDA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004132-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID WENER ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID nº 10410831, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000162-30.2016.8.11.0003

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:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBER CARLOS DE ARRUDA DIAS (EXECUTADO)
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O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID nº 11229750, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001684-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO DE LIMA MACHADO (REQUERENTE)

DARLI DE LIMA MACHADO (REQUERENTE)

NILSON DE LIMA MACHADO (REQUERENTE)

GILMAR DE LIMA MACHADO (REQUERENTE)

NIVALDO DE LIMA MACHADO (REQUERENTE)

ROSILEI LIMA ROCHA GUIMARAES (REQUERENTE)

ROSIMEIRE LIMA ROCHA (REQUERENTE)

HELIO LIMA ROCHA (REQUERENTE)

REGINA MOREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA VIEIRA (REQUERIDO)

MARIANA DE JESUS SILVA (REQUERIDO)

GERÔNIMO DE LIMA (REQUERIDO)

ROBERTO ALVES ATHAIDE (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca 

das Certidões Negativas do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006823-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO OLIVEIRA TOSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

Intimação do Dr. FABIANO RODRIGUES COSTA, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico do sistema 

PJE como patrono da parte requerida (incluir seu nome como advogado no 

cadastro do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, sob pena de 

nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve ser praticado 

em todos os processos, no momento da primeira manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001861-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICRO E MACRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO)

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARTINELLI (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003208-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID nº 11517330, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005395-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALMIR BERTHOLDO - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID nº 10930421, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003121-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON GONCALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003121-03.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 2.636,83; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261)/[Diligências]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: 

REQUERIDO: VILSON GONCALVES PEREIRA Vistos etc. Trata-se de 

pedido para que a liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo da 

Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT seja cumprida nesta comarca, 

nos termos do art. 3º, §12 do Decreto Lei 911/69, o qual dispõe que: “Art. 

3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a 

mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. . (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014) (...) § 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo 

da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)” 

Desse modo, considerando que estão presentes os requisitos 

autorizadores desta medida, CUMPRA-SE a decisão proferida no ID 

12929342, no endereço indicado na petição de ID 12929318 - Pág. 3, 

expedindo o necessário. CUMPRA-SE IMEDIATAMENTE, INCLUSIVE EM 

PLANTÃO JUDICIÁRIO. Rondonópolis/MT, 27 de abril de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000824-57.2017.8.11.0003

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:

ESTACAO MODAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

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: Centro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000513-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMBO & AGOSTINI LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDIR TADEU AGOSTINI (EXECUTADO)

SANDRA MARIA RAMBO AGOSTINI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1000513-66.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 281.278,17; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: RAMBO & 

AGOSTINI LTDA - ME, CLAUDIR TADEU AGOSTINI, SANDRA MARIA 

RAMBO AGOSTINI Senhor(a): EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, para se 

manifestar acerca da Certidões Negativas dos Srs. Oficiais de Justiça ID’s 

8781545 e 9218279, requerendo o que de direito no prazo de 05 dias.. 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004738-66.2016.8.11.0003

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:

JOSE ANTONIO MARINHO - ME (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO MARINHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1004738-66.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 18.449,02; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Parte Ré: 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO MARINHO - ME, JOSE ANTONIO MARINHO 

Senhor(a): EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL 

MT Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

EXEQUENTE, nos termos do processo acima indicado, para se manifestar 

nos autos requerendo o que de direito, no prazo de 05 dias. . SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002312-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE MOREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1002312-47.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 454,57; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: LUCIA BENICIA PINHEIRO Parte Ré: EXECUTADO: DEISE 

MOREIRA DE SOUZA Senhor(a): EXEQUENTE: LUCIA BENICIA PINHEIRO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, 

nos termos do processo acima indicado, para se manifeste sobre a 

diligência negativa do Oficial de Justiça ID 9041036, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007519-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS CARLOS POZETI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1007519-27.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 28.445,11; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: RUBENS 

CARLOS POZETI Senhor(a): EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, 

nos termos do processo acima indicado, para se manifeste sobre a 

diligência negativa do Oficial de Justiça ID 10729606, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005718-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSMAEL - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (RÉU)

EWELYZE PROTASIEWYTCH (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005718-76.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.120,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: CLICIA LUPINETT FERNANDES Parte Ré: RÉU: EWELYZE 

PROTASIEWYTCH, TRANSMAEL - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - 

ME Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORARIOS 

ADVOCATÍCIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por 

CLICIA LUPINETT FERNANDES em desfavor de EWELYZE 

PROTASIEWYTCH e TRANSMAEL - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

– ME, devidamente qualificados na exordial. Por meio da decisão de ID 

9547793 foi determinado que a parte autora comprovasse a alegada 

insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas 

processuais. Em cumprimento à determinação supramencionada, a parte 

autora trouxe aos autos os documentos de ID 9869444 e seguintes. 

DEFIRO a gratuidade pretendida, pelas razões aludidas, na forma da lei 

processual civil aplicável. 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). Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 

13.105/15, designo o dia 10 de julho de 2018, às 8h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 26 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005454-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA SILVA STUCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005454-93.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 22.659,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: IVANILDA SILVA STUCHI Parte Ré: RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351 do CPC/15). Após, conclusos. RONDONÓPOLIS, 26 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005786-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. TRENEPOHL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005786-26.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COBRANÇA INDEVIDA 

DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: J. TRENEPOHL Parte Ré: RÉU: TIM CELULAR S.A. 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c DANOS MORAIS ajuizada por J. Trenepohl em desfavor de TIM 

Celular S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. A autora alega, 

em síntese, que o requerido teria lançado indevidamente seu nome nos 

cadastros de restrição ao crédito, em razão de um débito inexistente. Por 

conta de tais fatos, requer a concessão de tutela de urgência para 

exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. Apresenta 

pedidos de natureza final e junta documentos. Por meio da decisão de ID 

9747155 foi determinado que a parte autora comprovasse a alegada 

insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas 

processuais. Em cumprimento à determinação supramencionada, a parte 

autora trouxe aos autos os documentos de ID 10227318 e seguintes. 

Contudo, verifico que os documentos acostados aos autos não se 

prestam a comprovar a impossibilidade de que a autora efetue o 

recolhimento das custas e despesas processuais, não obstante a 

razoabilidade dos argumentos no sentido da maior dificuldade financeira 

atualmente para fazê-lo. Desse modo, por entender que não restou 

demonstrada sua insuficiência de recursos para a demandante arcar com 

as custas processuais, INDEFIRO a gratuidade pretendida. Por outro lado, 

entendo aplicável ao caso o disposto no artigo 98, § 6º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 6o Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” Assim, tenho por 

bem conceder à parte autora o direito ao parcelamento das custas 

processuais e taxas judiciais iniciais, em 03 (três) prestações mensais e 

sucessivas, de modo que a primeira parcela deverá ser recolhida e 

comprovada nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único do NCPC) e 

consequente extinção do processo (artigo 485, inciso I e IV do NCPC). 

Comunique-se ao Departamento da Central de Arrecadação do TJMT 

acerca desta providência. Superadas as irregular idades 

supramencionadas, recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 

319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil). Passo à análise do pedido de tutela de 

urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que o nome da 

autora pode estar inscrito no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, por um débito que, ao que parece, pode constituir cobrança 

indevida. O perigo de dano é evidente, diante dos prejuízos sofridos 

quando se tem o nome inserido no rol dos órgãos de proteção ao crédito, 

gerando restrições à sua credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, 

consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do 

Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de 

eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da parte autora do 

banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito - SCPC/SERASA, em 

relação ao apontamento sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 10 de julho de 2018, 

às 8h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 26 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 384331 Nr: 12453-31.2006.811.0003

 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: CARLITO TEODORO DE MORAIS, ANDREA FERREIRA 

FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULER VALQUIR MEDEIROS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 INTIMAÇÃO do patrono da parte demandante da R. sentença de fls. 

123/124, conforme parte dispositiva abaixo transcrito: "Vistos etc. (...) 

Desse modo, considerando que a sentença de fls. 111 observou todos os 

requisitos legais para sua existência e validade, não havendo que se falar 

em qualquer contradição que pudesse ensejar sua reforma, nos termos do 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 conheço os embargos de 

declaração, porém NEGO-LHES PROVIMENTO. Além disso, a parte 

requerida requereu às fls. 114/115, por meio de simples petição, a 

condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência, vez 

que estes não foram arbitrados na sentença de fls. 111. Da análise dos 

autos, verifico que tal pedido merece acolhimento, eis que não ficou 

expressa a aludida condenação em honorários sucumbenciais. Assim, à 

luz desses fundamentos, acolho o petitório supramencionado, para o fim 

de constar da parte dispositiva da referida decisão o que segue: 

“Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios em favor do patrono do requerido, que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC. 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).” Permanecem inalterados os demais termos da referida 

decisão. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 96542 Nr: 8403-06.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEREIRA DAL BO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIM LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEIDA DE VARGAS E 

BERNARDES - OAB:135.811B OAB/SP, MAGDA MONTENEGRO - 

OAB:8.055 OAB/DF

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao 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. 400/403, bem com, da certidão de fl. 404.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 717869 Nr: 13313-22.2012.811.0003

 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, RESENDE ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA MARIMONIA SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, BRUNA OLIVEIRA MANARDO - OAB:OAB/MT 

19.354, ISABELA ALVES BUOSI - OAB:OAB/MT 20.756, JOSUEL DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 17.954/E, KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 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 fls. 87/88, bem com, da certidão de fl. 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 40357 Nr: 1619-04.1985.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LICINIO FRANCA DE MORAES, JAIME 

BERNADELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB-SP 290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456

 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.: 803376 Nr: 15688-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR DA SILVA REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON TELES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PETRÔNIO DE 

SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 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. 276/277, bem com, da certidão de fl. 278.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 310172 Nr: 5642-60.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZAIDE DE QUEIROZ, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CEZAR CHAVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ovelar - OAB:6270/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte executada, da petição 

de fls. 1.106/1.112, bem com, da certidão de fl. 1.113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 386700 Nr: 445-85.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN, EVANDRO RICARDO RIES 

SILVEIRA, VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - 

OAB:25276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:11624-A/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 440798 Nr: 9467-65.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, MOHAMAD 

KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MORAES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar sobre as fls.104/105, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 48276 Nr: 3702-07.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SEMENTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GRACIANO DE MORAES -CERAMICA 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:15143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo 

legal, retirar o termo de arresto, para as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710118 Nr: 5069-07.2012.811.0003

 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: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARESTIDES MOUREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRISTINA C. DE 

ANDRADE - OAB:15.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Vistos etc.

Na oportunidade do exercício do juízo de retratação prevista no artigo 485, 

§ 7º, CPC/2015, MANTENHO A SENTENÇA EXTINTIVA DE FLS. 204 por 

seus próprios fundamentos, notadamente porque, diversamente do que se 

alega no apelo interposto, foi procedida à intimação do demandante para 

conferir prosseguimento ao feito por correspondência expedida 

diretamente à parte (fls. 202, verso), 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 1009 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.

 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 comprovar nos autos o 

recolhimento da guia de distribuição, com finalidade de remessa de CP 

para a comarca de Votuporanga via Malote Digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 349182 Nr: 4510-94.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OLIVEIRA DOURADO ME, MARIA 

OLIVEIRA DOURADO, C. ANTONIO ALVES DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, NIVALDO JOSE PADILHA - OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO PAULA DO 

CANTO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte exequente para 

MANIFESTAR sobre o petitório de fls. 129, observando o segundo 

parágrafo da decisão de fls. 123, no prazo de 10 (dez) dias, BEM COMO 

sobre a certidão de fls. 136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 815605 Nr: 1426-02.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDETE DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSESSORIA FILIAL-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar 

documentos de folhas nº 39/40.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 431585 Nr: 245-73.2010.811.0003

 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: RLDS, IVETE ANGELA BILHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA JUNIOR, ITAU 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925, Walef Caik Calixto Feitosa - OAB:21568/O, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - 

OAB:3966/MT, GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - OAB:16323, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT8194A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para 

apresentação dos memoriais finais, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002956-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. DO N. ROSA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALMEIDA OAB - MT15568/O (ADVOGADO)

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002956-53.2018.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/

[ACESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: A. DO N. 

ROSA EIRELI Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO LEASING S.A. - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos etc. Trata-se de MEDIDA CAUTELAR 

INOMINADA COM PEDIDO TUTELA DE EMERGÊNCIA "inaudita altera parte" 

ajuizada por A. DO N. ROSA EIRELI – PREMOLDADOS RONDONÓPOLIS em 

desfavor de BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, 

devidamente qualificados na exordial. A autora alega, em síntese, que 

firmou como o Banco requerido Contrato de Arrendamento Mercantil de nº 

001363482-0, com data de 29/Julho/2014, a ser quitado em 48 (quarenta e 

oito) parcelas com valor de R$ 1.768,75 (um mil setecentos e sessenta 

oito reais e setenta cinco centavos). Aduz que houve o pagamento das 

parcelas até o mês de janeiro/2017, quando a empresa requerente teve 

dificuldades para efetuar o pagamento mensal das parcelas avençadas e 

das vincendas. Afirma que, em razão do inadimplemento, o demandado 

ajuizou ação de busca e apreensão (n.1004942- 76.2017.811.0003), em 

trâmite nesta vara cível, tendo sido deferida a liminar de busca e 

apreensão. Sustenta que propôs ação de consignação em pagamento em 

desfavor do requerido (n. 1005024-10.2017.8.11.0003 – 4ª Vara Cível), 

que teve a liminar concedida em 21.09.2017. Relata que foi efetivada a 

quitação do contrato em 27.09.2017. Ressalta que foi informada que o 

veículo objeto das ações está indo a Leilão Extrajudicial, mesmo existindo 

as referidas demandas pendentes de julgamento. Por conta de tais fatos, 

pleiteia a requerente a concessão de tutela de urgência cautelar, a fim de 

que seja determinada a suspensão do Leilão do Veículo objeto da 

Alienação Fiduciária, em razão do fato de as ações de Consignação em 

Pagamento e Busca e apreensão se encontrarem pendentes de 

julgamento. Junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. 

Decido. De início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único, 

do artigo 321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a 

irregularidade supramencionada, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Acerca da tutela cautelar em caráter antecedente, 

dispõe o artigo 305 do Novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 305. 
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A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em 

caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição 

sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo.” Por sua vez, o artigo 301 do Novo Código 

de Processo Civil apresenta rol exemplificativo de situações que objetivam 

o acautelamento do direito: “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.” Não obstante, in casu, a 

parte autora tenha comprovado a existência de ações de Consignação em 

pagamento (n. 1005024-10.2017.8.11.0003 – 4ª Vara Cível) e Busca e 

apreensão (n.1004942- 76.2017.811.0003 – 2ª Vara Cível) pendentes de 

julgamento, as quais versam sobre o mesmo objeto, verifico que não se 

fazem presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência 

pretendida. Consigno que, conforme o disposto no artigo 3º, § 6º, do 

Decreto-lei nº 911/69, a sentença que decretar a improcedência da ação 

de busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao 

pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 

cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem 

apreendido já tenha sido alienado. Desse modo, o leilão do veículo sub 

judice não apresenta risco ao resultado útil daquelas demandas, uma vez 

que o contrato firmado entre as partes é regido por legislação especial, 

qual seja, o Decreto Lei n. 911/69, e está sujeito às sanções nele 

previstas, dentre elas a aplicação de multa em caso de julgamento de 

improcedência dos pedidos da ação de busca e apreensão quando o bem 

é levado à leilão. Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO 

PELOS CORREIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO 

DO DEVEDOR EM MORA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRIMAZIA DA 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. QUESTÃO DE FUNDO. DEPÓSITO. PURGAÇÃO 

DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VEÍCULO APREENDIDO 

LIMINARMENTE. RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. VENDA EM 

LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CULPA DO CREDOR. INCIDÊNCIA DE MULTA 

(ART. 3º, § 6º, DECRETO-LEI 911/1969). CABIMENTO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As ações de busca e 

apreensão de veículo, lastreadas em contrato com direito real em garantia 

- alienação fiduciária - é pressuposto legal para a provocação da atividade 

jurisdicional a, comprovação de que o devedor foi devidamente constituído 

em mora (artigo 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69). 2. Afalta de 

notificação regular do devedor importa na extinção do feito sem 

apreciação do mérito (art. 485, iV, CPC). Contudo, em razão do 

recebimento da peça inaugural e dos atos processuais subsequentes, a 

questão de fundo deve ser analisada à luz dos princípios do 

aproveitamento das formas e dos atos processuais e do prejuízo, além 

das disposições contidas nos artigos art. 282, §2º c/c art. 488 do CPC. 3. 

Na busca e apreensão, efetuada a purgação da mora pelo devedor, com o 

depósito do montante equivalente ao saldo devedor, revoga-se a liminar, 

causa impeditiva à consolidação da propriedade e posse em favor do 

credor fiduciário, e consequentemente, leva à improcedência do pedido. 

Mas se houve a alienação do veículo em leilão, o julgador não poderá 

ignorar essa situação superveniente e julgar em prejuízo do terceiro de 

boa-fé (art. 493, CPC). 4. Conforme o disposto no artigo 3º, § 6º, do 

Decreto-lei nº 911/69, a "sentença que decretar a improcedência da ação 

de busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao 

pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 

cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem 

apreendido já tenha sido alienado". 5. Sendo válido o contrato de mútuo, 

não há que se falar em devolução das parcelas pagas pelo devedor no 

curso da relação jurídica, até porque foram com os recursos do 

empréstimo que comprou o veículo e usufruiu da coisa até o momento da 

sua apreensão.6. Por força da adoção do princípio da causalidade, deve a 

parte que deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, por 

não ter pago as parcelas do contrato, arcar com os ônus sucumbenciais. 

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF, Acórdão 

n.1068188, 20160110560645APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE 

OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no 

DJE: 22/01/2018. Pág.: 731/739). Ressalte-se que o juízo da 4ª Vara Cível 

concedeu na referida ação de Consignação de Pagamento, como medida 

liminar, a autorização para a requerente proceder com o pagamento em 

juízo das prestações contratuais vencidas e determinou a exclusão do 

seu nome dos cadastros de inadimplentes, não suspendendo os efeitos 

do aludido contrato. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, uma vez que não estão presentes nos autos os 

elementos aptos à concessão da medida liminar pretendida. Cite-se a parte 

requerida nos termos dos artigos 306 e 307, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. O pedido principal deverá ser formulado pelo demandante 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 308, NCPC e art. 310, CPC/15). Às 

providências. RONDONÓPOLIS, 26 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001058-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS GUIMARAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANUSE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - RO6458 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DE ALMEIDA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA FONSECA AFFONSO OAB - 971.932.329-91 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

EVERSON TOMOYOSHI OGAWA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001058-05.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando o 

acúmulo de processos na pauta de audiência, bem como a reforma das 

salas deste juízo, redesigno nova data para a realização da audiência de 

instrução para o dia 12 de junho de 2018 às 14h00, mantendo as 

cominações constantes no decisum sob o Id. 12552435. Oficie ao juízo 

deprecado e expeça o necessário com urgência. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010183-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA SANTOS DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010183-31.2017.8.11.0003. Vistos etc. Nos termos do 

artigo 3º, §10, II, do Decreto Lei nº 911/69, determino a baixa da restrição 

do veículo pelo Sistema RenaJud. Aguarde o decurso do prazo para 

apresentação da defesa. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 803212 Nr: 15663-75.2015.811.0003

 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: LIDIANE DA SILVA NUNES SALLES, ROGERIO SALLES 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA, NEUZA 

MARIA BREDA, JOSE ROBERTO DA SILVA, CLEUZA FERREIRA DOS 

SANTOS, AMAURI GONÇALVES DE OLIVEIRA, CANDEMAR CECILIO 

FECHENER VICTORIO, WALKYRIA LEAO FERREIRA, ESPÓLIO DE 

PETRONIO FERREIRA, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 
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CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS DE FL. 123/124, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 793316 Nr: 11600-07.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIA RIBEIRO FERNANDES - 

OAB:4.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DO PAGAMENTO INFORMADO A FL. 

105/106, BEM COMO, PARA INDICAR CONTA BANCÁRIA PARA 

LEVANTAMENTO DO VALOR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 805638 Nr: 16564-43.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO BENTO DA SILVA, LOURDES DE SOUZA 

MAIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANORAMA IMOBILIARIA LTDA, FRANCISCO 

RODRIGUES DE MATOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 444250 Nr: 12919-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMILLY GIRALDES PORTELA, MILTON ZANA 

PORTELA, NIVANDA GIRALDES PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JASSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA VISTA DOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 440001 Nr: 8668-22.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELA CASA COMERCIO DE PRESENTES E 

VARIEDADES LTDA, GERUZA FERREIRA DO NASCIMENTO BAUMGARDT, 

LAURIENE DE LIMA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA RETIRAR O TERMO DE PENHORA 

(FL. 208), PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 731534 Nr: 11917-73.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJAC MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA, EVALDO TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 436984 Nr: 5652-60.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCIVAL FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA, C V MANCHINI & CIA LTDA, CRISTIANO 

VICENTINI MANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Shimosakai - 

OAB:10386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS DE FL. 

205/207, COM INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO, BEM COMO, 

PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 875597 Nr: 8630-63.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE PARA, QUERENDO, 

MANIFESTAR-SE SOBRE A IMPUGNAÇÃO DE FL. 45/50, NO PRAZO DE 15 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 752369 Nr: 8956-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATUSALEM SOARES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT11340A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/O, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS DE FL. 

110/111 E 113/115, COM INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO, BEM 

COMO, REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724448 Nr: 5437-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES ANTONIO PAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZON FERTILIZANTES E DEFENSIVOS 

AGRICOLAS LTDA, ALINDO LONARDONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - 

OAB:16323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUSTAVO BOUVIE 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 5437-79.2013.811.0003, 

Protocolo 724448, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386706 Nr: 435-41.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A, 

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, DARIO JOSE MICHARKI, ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO 

- OAB:OAB/SP129134, JULIANA GUEDES ALMEIDA - OAB:30241-CE, 

MATHEUS BRONZIADO TELES - OAB:36586-CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUSTAVO BOUVIE 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 435-41.2007.811.0003, 

Protocolo 386706, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405000 Nr: 721-82.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PRUDENTE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MONTORO, FLÁVIO ANANIAS GOMES, 

ANA CRISTINA LOBO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONCALVES RAPOSO - 

OAB:9892 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO 

GONÇALVES RAPOSO, para devolução dos autos nº 

721-82.2008.811.0003, Protocolo 405000, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751052 Nr: 8318-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA DA SILVA SANTOS, NIVALDO DA 

SILVA SANTOS, JOSENY PEREIRA DE ALMEIDA, MARIA DE FATIMA DOS 

SANTOS, ZAILTON PEREIRA DE SOUZA, DIONES PEREIRA SANTO DE 

OLIVEIRA, JUAREZ MARQUES DE SOUZA, ADENIR ANGELO DE PAULO, 

JOSE AFONSO SIQUEIRA SILVA, MARIA AUXILIADORA DA CRUZ, LAURA 

VICUNHA RODRIGUES DA SILVA, SANDRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS 

ORLATO - OAB:PROCURADORA, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILLA B. NEVES 

GUEDES, para devolução dos autos nº 8318-92.2014.811.0003, Protocolo 

751052, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794587 Nr: 12194-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRAM RECICLAGEM E PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON SAMAHA DE FARIA - 

OAB:SP 26958, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:12196

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 12194-21.2015.811.0003, Protocolo 

794587, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91063 Nr: 2392-58.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA, GILMAR DE SOUZA BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANDEIRANTES S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, GILMAR DE SOUZA BRUNO - OAB:4353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DICLEIA FERREIRA 

ROCHA DE SOUZA, para devolução dos autos nº 2392-58.1999.811.0003, 

Protocolo 91063, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERIKA FERNANDA 

G.P. ROCHA, para devolução dos autos nº 4237-71.2012.811.0003, 

Protocolo 709320, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804246 Nr: 16005-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR DE LIMA LUIZ MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO DE SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE CARVALHO E 

SILVA - OAB:OAB/SP 25.639

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELLEN VERÍSSIMO 

RODRIGUES VILELA, para devolução dos autos nº 

16005-86.2015.811.0003, Protocolo 804246, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708930 Nr: 3822-88.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL PASTORELLO 

LTDA, MARCELO PASTORELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 
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OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO 

MARTELLO JUNIOR, para devolução dos autos nº 3822-88.2012.811.0003, 

Protocolo 708930, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 380972 Nr: 9196-95.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRANDA LIMA ADVOGADOS, NOVANIS ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVANIS ANIMAL LTDA, BRASIL TELECOM 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, GERALDO A DE VITTO JR - OAB:OAB/MT4838, 

Mônica Cristina Felizardo Vasconcellos - OAB:13.237-B, THÂMIS 

VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT13242-A, GERALDO A DE VITTO JR - OAB:OAB/MT4838, 

THÂMIS VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTA DA MANIFESTAÇÃO DO SR. 

PERITO DE FL. 1110/1121, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735480 Nr: 15041-64.2013.811.0003

 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: ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTA DA PERÍCIA DE FL. 263/313, 

PARA MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000124-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROBERTO SILVA MORETTI (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:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

NARIA LUCIA ALVES DA SILVA OAB - 559.341.021-68 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

. Processo nº 1000124-18.2016.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido em 

cumprimento de sentença. Intime a parte executada, na pessoa de seu 

patrono constituído, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. 

Expeça mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001786-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINS DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE LEMES OAB - SP255888 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE CONSTANTINO DI COLLA (REQUERIDO)

TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA (REQUERIDO)

OCIMAR MIGUEL DI COLLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001786-46.2018.8.11.0003 Vistos etc. MARINS DE 

SOUZA & CIA LTDA – EPP, qualificada aos autos, ingressou com AÇÃO 

CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL COM 

PEDIDO LIMINAR em face de TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE 

PEDRA LTDA E OUTROS, também qualificada no processo. A autora alega 

que firmou contrato de locação comercial com a empresa ré, em 01 de 

outubro de 2014, com vigência de 36 (trinta e seis) meses. Diz que em 

09/08/2016, passou a ser proprietária do imóvel conforme Carta de 

Arrematação expedida pelo juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, e que 

ficou sub-rogada dos direitos e obrigações conforme cláusula do contrato 

(Id. 12209354). Argui que conforme cláusula do contrato de locação, era 

obrigação da requerida restituir o imóvel em perfeito estado de 

conservação. Sustenta que ao formalizar o término do contrato em 

01/10/2017, e quando da vistoria realizada para entrega das chaves do 

imóvel, foram identificadas diversos danos e subtrações de bens que 

integravam o patrimônio do imóvel, bem como foi constatado a prática de 

dano ambiental. Requer a concessão de medida liminar, com nomeação de 

perito para realização de perícia, afim de se apurar o atual estado de 

conservação do imóvel. É cediço que, para que a parte possa obter a 

liminar é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito por 

ela afirmado – fumus boni iuris - e da irreparabilidade ou difícil reparação 

desse direito – periculum in mora - caso se tenha de aguardar o trâmite 

normal do processo, e, no caso em pauta, vê-se que os requisitos 

exigidos à espécie se fazem presentes. Nesse Sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVAS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. Cabível o deferimento liminar da 

produção antecipada de prova, desde que demonstrada urgência ou 

excepcionalidade do caso - hipótese, aqui, configurada. Há necessidade 

da prova pericial para se aferir sobre o alegado vício de construção. 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70067467993, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein 

Hekman, Julgado em 25/11/2015). Assim, resta demonstrado, no caso 

vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes os motivos preponderantes e convergentes à 

aceitação de que são verossímeis as alegações da autora, como também 

a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

decorrente do não uso do direito desde logo. No caso dos autos tem-se 

que o fumus boni iuris reside na situação fática apresentada, bem como 

na documentação existente, enquanto que o periculum in mora justifica-se 

em face da ocorrência do dano. Assim, defiro a liminar suplicada na inicial, 

para determinar a realização da perícia. Para a realização da perícia, 

nomeio o engenheiro civil, Sr. Ilson Pereira dos Santos, com endereço na 

Avenida Marechal Rondon, nº. 1820, Bairro Centro, Rondonópolis/MT, 

telefone (66) 99984-8463. Intime-o para apresentação de proposta de 

honorários, currículo, com comprovação da especialização e contato 

profissional, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas 

as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua 

intimação (art. 465, §2º, do CPC). Cite o réu para apresentar defesa 

conforme, dispõe § 1º, do art. 382, do CPC. Faculto as partes, a 

apresentação de quesitos, e indicação de assistentes técnicos, e se for o 

caso, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 465, §1º, do CPC). Vindo aos autos a proposta de 

honorários, intime as partes, para querendo, se manifestem no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos para o arbitramento do 

valor dos honorários periciais, que serão suportados pela requerente. Por 

fim, ante a possibilidade da ocorrência de dano ambiental, em razão do 
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mencionado na exordial e dos documentos apresentados aos autos, dê-se 

vista ao representante do Ministério Público. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003287-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE CASTRO JANDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003287-06.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 12741687 - Pág. 4 e, ante a concordância do credor 

no recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da quantia de 

R$ 9.360,61 (nove mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e um 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 12776387, 

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, 27 de abril 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005614-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR PAVONI DA SILVA (AUTOR)

JULIANA HELENA CHAVEZ PAVONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA 

(RÉU)

SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES (RÉU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORDANA MIRANDA SOUZA OAB - MG54737 (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005614-84.2017.8.11.0003 Vistos etc. ENRICO 

CHÁVEZ PAVONI, representado por CARLOS CÉSAR PAVONI E JULIANA 

HELENA CHÁVEZ PAVONI já qualificados nos autos, ingressaram com 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA em face de 

UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA E 

SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, também qualificados no 

processo. Na decorrer do processo a requerida Unimed Montes Claros 

Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, comparece aos autos e informa que 

irá fornecer atendimento domiciliar ao menor, por intermédio da empresa 

Carmed de Rondonópolis/MT. No Id. 10081603, o autor informa que está de 

acordo com a proposta ofertada. O Ministério Público, requer a 

homologação do acordo, onde a empresa requerida ficará obrigada a 

prestar os serviços de home care, ao infante enquanto persistir a 

necessidade, promovendo-se em seguida a consequente extinção (Id. 

11708584). 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, em consonância com o parecer 

ministerial, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinta a presente ação nos termos 

do artigo 487, inciso III, 'b', do Código de Processo Civil. Isento de custas 

ante o benefício há justiça gratuita que ora defiro. Decorrido o prazo 

recursal, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Certifique o Parquet. Rondonópolis - MT, 27 de abril 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005152-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA OAB - GO39498 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005152-64.2016.8.11.0003 REQUERENTE: VALDIRENE 

PEREIRA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: CAROLINE DOURADO 

MACHADO ROCHA - MT19105/O-O REQUERIDO: KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado do(a) REQUERIDO: 

FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA - GO39498 DECISÃO Vistos e 

examinados. Considerando que, no momento do recebimento da petição 

inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista os teores 

do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela Exma. 

Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, onde se 

afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de trabalho das 

unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 09/2016-CM que 

dava conta da falta de estrutura física e de pessoal suficiente nos Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das comarcas 

do Estado de Mato para atender a toda demanda. Considerando que 

atualmente esta comarca de Rondonópolis conta com conciliadores 

judiciais devidamente credenciados no TJMT e habilitados para a 

realização das audiências de conciliação e/ou mediação. Considerando 

que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os magistrados do polo de 

Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi apresentada como uma 

das principais metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela gestão 2017/2018 do 

TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser realizada a qualquer 

tempo e que o Juízo deve incentivar os atos conciliatórios, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 22/05/2018 às 09:00hs, a qual será 

realizada na sala de audiências desta vara (como permite o §3º do artigo 

1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca. Proceda-se a intimação das partes (via procurador) e seus 

advogados para que compareçam à audiência. Cientifique-se as partes de 

que deverão comparecer à audiência acompanhados de advogado ou 

defensor público; e que o não comparecimento injustificado (da parte 

autora ou requerida), será considerado ato atentatório à dignidade da 

Justiça, com a cominação de multa de 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. 

Advirto que a audiência de conciliação só não será realizada na hipótese 

do artigo 334, § 4o, inciso I e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre 

as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, tornem-me 

igualmente conclusos para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000135-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY RENATA TELLES PASSINATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA OAB - GO39498 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000135-13.2017.8.11.0003 AUTOR: KELLY RENATA 

TELLES PASSINATO Advogado do(a) AUTOR: ANA JULIA BARKOSKI DE 
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OLIVEIRA - MT21784/O RÉU: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA Advogado do(a) RÉU: FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA - 

GO39498 DECISÃO Vistos e examinados. Considerando que, no momento 

do recebimento da petição inicial, este Juízo dispensou a realização da 

mediação, haja vista os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, 

encaminhado pela Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os 

magistrados do Estado, onde se afirmava que o Núcleo não estava 

adaptado às rotinas de trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; 

e do PROVIMENTO 09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física 

e de pessoal suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a 

toda demanda. Considerando que atualmente esta comarca de 

Rondonópolis conta com conciliadores judiciais devidamente credenciados 

no TJMT e habilitados para a realização das audiências de conciliação 

e/ou mediação. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com 

os magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação 

foi apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça 

e pela gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação 

pode ser realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22/05/2018 às 

08:00hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca. Proceda-se a intimação das partes 

(via procurador) e seus advogados para que compareçam à audiência. 

Cientifique-se as partes de que deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogado ou defensor público; e que o não 

comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), será 

considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação de 

multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009800-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TERESINHA TOBIAS DAMIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009800-53.2017.8.11.0003 REQUERENTE: IRENE 

TERESINHA TOBIAS DAMIAN Advogado do(a) REQUERENTE: DALTRO 

EDSON DOS SANTOS DAMIAN - MT3615/B-B REQUERIDO: RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) REQUERIDO: 

JEFERSON ALEX SALVIATO - SP0236655A DECISÃO Vistos e 

examinados. Considerando que, no momento do recebimento da petição 

inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista os teores 

do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela Exma. 

Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, onde se 

afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de trabalho das 

unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 09/2016-CM que 

dava conta da falta de estrutura física e de pessoal suficiente nos Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das comarcas 

do Estado de Mato para atender a toda demanda. Considerando que 

atualmente esta comarca de Rondonópolis conta com conciliadores 

judiciais devidamente credenciados no TJMT e habilitados para a 

realização das audiências de conciliação e/ou mediação. Considerando 

que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os magistrados do polo de 

Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi apresentada como uma 

das principais metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela gestão 2017/2018 do 

TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser realizada a qualquer 

tempo e que o Juízo deve incentivar os atos conciliatórios, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 21/05/2018 às 10:30hs, a qual será 

realizada na sala de audiências desta vara (como permite o §3º do artigo 

1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca. Proceda-se a intimação das partes (via procurador) e seus 

advogados para que compareçam à audiência. Cientifique-se as partes de 

que deverão comparecer à audiência acompanhados de advogado ou 

defensor público; e que o não comparecimento injustificado (da parte 

autora ou requerida), será considerado ato atentatório à dignidade da 

Justiça, com a cominação de multa de 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. 

Advirto que a audiência de conciliação só não será realizada na hipótese 

do artigo 334, § 4o, inciso I e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre 

as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, tornem-me 

igualmente conclusos para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000594-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIO DANIEL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO)

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000594-15.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ROSALIO 

DANIEL PEREIRA Advogados do(a) REQUERENTE: DEISI VIEIRA FERREIRA 

- MT10071-B, CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - MT16973/O 

REQUERIDO: CLARO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: AOTORY DA 

SILVA SOUZA - MT0014994S DECISÃO Vistos e examinados. 

Considerando que, no momento do recebimento da petição inicial, este 

Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista os teores do Ofício 

Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela Exma. Presidente do 

NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, onde se afirmava que 

o Núcleo não estava adaptado às rotinas de trabalho das unidades 

judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 09/2016-CM que dava 

conta da falta de estrutura física e de pessoal suficiente nos Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das comarcas 

do Estado de Mato para atender a toda demanda. Considerando que 

atualmente esta comarca de Rondonópolis conta com conciliadores 

judiciais devidamente credenciados no TJMT e habilitados para a 

realização das audiências de conciliação e/ou mediação. Considerando 

que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os magistrados do polo de 

Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi apresentada como uma 

das principais metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela gestão 2017/2018 do 

TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser realizada a qualquer 

tempo e que o Juízo deve incentivar os atos conciliatórios, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 22/05/2018 às 09:30hs, a qual será 

realizada na sala de audiências desta vara (como permite o §3º do artigo 

1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca. Proceda-se a intimação das partes (via procurador) e seus 

advogados para que compareçam à audiência. Cientifique-se as partes de 

que deverão comparecer à audiência acompanhados de advogado ou 

defensor público; e que o não comparecimento injustificado (da parte 

autora ou requerida), será considerado ato atentatório à dignidade da 

Justiça, com a cominação de multa de 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. 

Advirto que a audiência de conciliação só não será realizada na hipótese 

do artigo 334, § 4o, inciso I e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre 

as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, tornem-me 

igualmente conclusos para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006936-42.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA (REQUERIDO)

ROMILDA ALVES COSTA ELLER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT0007304S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006936-42.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 28.000,00; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA Parte Ré: 

REQUERIDO: GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA, 

ROMILDA ALVES COSTA ELLER Vistos e examinados. Determino o 

imediato cumprimento da v. decisão que aportou, com a expedição de 

mandado e/ou deprecata para a busca e apreensão determinada pela 

Instância Superior. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. RONDONÓPOLIS, 27 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001683-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO)

ANA LUISA BARBOSA BARRETO OAB - SP315180 (ADVOGADO)

GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA OAB - RJ132374 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001683-73.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 1.015.152,33; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[CONTRATOS BANCÁRIOS, CRÉDITO RURAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME 

Parte Ré: RÉU: BANCO PAN S.A., BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA 

Vistos e examinados. Ciente da v. decisão que aportou aos autos. Dê-se 

regular prosseguimento ao feito intimação o autor para se manifestar 

acerca da contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 27 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002437-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER LUIS MOREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002437-15.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 20.302,22; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS 

PROVISIONAIS (1289)/[CONTRATOS BANCÁRIOS, CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: CLEBER LUIS MOREIRA DE 

MORAES Vistos e examinados. Defiro o pedido de citação, no endereço 

indicado. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 27 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000222-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEIDE PEREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

SERASA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000222-66.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, LIMINAR, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

GISLEIDE PEREIRA LOPES Parte Ré: RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA, SERASA S/A. RONDONÓPOLIS, 27 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001943-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUTO DIOMIDIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001943-19.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 53.178,58; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: DANIELA SOUTO DIOMIDIO Parte Ré: 

RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos e examinado. Face o teor da certidão retro, redesigno a audiência 

para o dia 07 de Junho de 2018, às 09:00 horas. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 27 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002253-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DA SILVA AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (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 DESPACHO Processo: 1002253-93.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: LAIS DA SILVA AMARAL Parte Ré: RÉU: SABEMI SEGURADORA 

SA Vistos e examinados. Corrijo o erro material contido na decisão 

anteriormente proferida, para esclarecer que a seguradora ré deve pagar 

à autora a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigida 

monetariamente, pelo índice do INPC, a partir da data do acidente 

(16/01/2015), acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar 

da citação (14/09/2016). Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 27 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450775 Nr: 5955-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARILIMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP, MARCELO DA SILVA LIMA, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazdo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 894911 Nr: 3515-27.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO CRISTOVAO TRNSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI NADAL JUNIOR - 

OAB:OAB-SP 166513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá juntar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento. Registro que a 

paralização indevida da presente carta precatória gerará a devolução da 

mesma à comarca deprecada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812597 Nr: 353-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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): GIVANILDO SIQUIERI, CLODOALDO SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CAMILO DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:7043/MT, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652/MT

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) do(s) requerido(s) para no prazo legal 

retirar o mandado de cancelamento da averbação .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 450387 Nr: 5567-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIORGY GERALDO PAULINE MARTINE, 

SILIANA CASTRO SALVIANO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES - OAB:22474/O MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar os ofícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 807482 Nr: 17180-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXYBENS COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO, LUCIANO 

POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o(s) termo(s) 

de penhora e providenciar o registro junto ao RGI de Rondonópolis- MT e 

em igual prazo informar a localização do imóvel (região, rodovia, estrada, 

quilometro), descrito na matrícula 80.014.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738025 Nr: 717-35.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA REGINA CORREA, MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTIL PEREIRA MENDES, N. C. AUTO 

PECAS - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DE OLIVEIRA 

TEIXEIRA MIRANDA - OAB:1043/RO, LUIZ CARLOS BARBOSA 

MIRANDA - OAB:2.435 /RO

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar a certidão de 

crédito e em igual prazo, instruir, preparar e retirar as Cartas Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 888328 Nr: 1124-02.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, CIA DE FIAÇÃO E 

TECIDOS SANTO ANTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - OAB:59659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO CAETANO MUZZI - OAB:OAB/MG 

21997, JOAO VICTOR MARTINS - OAB:OAB/MG 130559, TIAGO MUZZI 

- OAB:OAB/MG 71874

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os Embargos de Terceiro de Códs. 888328 (propostos 

por GUILHERME AUGUSTIN) e 888330 (propostos por ABJ AGRÍCOLA 

LTDA) e JULGO PROCEDENTES os Embargos de Terceiro de Cód. 811084 

(propostos por CIA DE FIAÇÃO). Determino a baixa da penhora do produto 

(algodão) realizada na Ação de Execução de Cód. 775641 (ABJ 

AGRÍCOLA X GUILHERME AUGUSTIN), devendo o produto ser mantido 

constrito na Ação de Execução de Cód. 888332 (CIA DE FIAÇÃO X 

ALEXANDRE). Condeno as partes vencidas ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$15.000,00 em 

cada um dos processos (Códs. 888328, 888330 e 8111084), em 

observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Junte-se 

cópia desta decisão aos processos de recuperação judicial de 

GUILHERME AUGUSTIN, ALEXANDRE AUGUSTIN e ABJ AGRÍCOLA LTDA. 

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo às anotações de est i lo ,  arquivem-se os 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 888330 Nr: 1126-69.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CAETANO MUZZI - 

OAB:OAB/MG 21997, JOAO VICTOR MARTINS - OAB:OAB/MG 130559, 

TIAGO MUZZI - OAB:OAB/MG 71874

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os Embargos de Terceiro de Códs. 888328 (propostos 

por GUILHERME AUGUSTIN) e 888330 (propostos por ABJ AGRÍCOLA 

LTDA) e JULGO PROCEDENTES os Embargos de Terceiro de Cód. 811084 

(propostos por CIA DE FIAÇÃO). Determino a baixa da penhora do produto 

(algodão) realizada na Ação de Execução de Cód. 775641 (ABJ 

AGRÍCOLA X GUILHERME AUGUSTIN), devendo o produto ser mantido 

constrito na Ação de Execução de Cód. 888332 (CIA DE FIAÇÃO X 

ALEXANDRE). Condeno as partes vencidas ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$15.000,00 em 

cada um dos processos (Códs. 888328, 888330 e 8111084), em 

observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Junte-se 

cópia desta decisão aos processos de recuperação judicial de 

GUILHERME AUGUSTIN, ALEXANDRE AUGUSTIN e ABJ AGRÍCOLA LTDA. 

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo às anotações de est i lo ,  arquivem-se os 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 811084 Nr: 18263-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, GUILHERME 

AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CAETANO MUZZI - 

OAB:OAB/MG 21997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os Embargos de Terceiro de Códs. 888328 (propostos 

por GUILHERME AUGUSTIN) e 888330 (propostos por ABJ AGRÍCOLA 

LTDA) e JULGO PROCEDENTES os Embargos de Terceiro de Cód. 811084 

(propostos por CIA DE FIAÇÃO). Determino a baixa da penhora do produto 

(algodão) realizada na Ação de Execução de Cód. 775641 (ABJ 

AGRÍCOLA X GUILHERME AUGUSTIN), devendo o produto ser mantido 

constrito na Ação de Execução de Cód. 888332 (CIA DE FIAÇÃO X 

ALEXANDRE). Condeno as partes vencidas ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$15.000,00 em 

cada um dos processos (Códs. 888328, 888330 e 8111084), em 

observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Junte-se 

cópia desta decisão aos processos de recuperação judicial de 

GUILHERME AUGUSTIN, ALEXANDRE AUGUSTIN e ABJ AGRÍCOLA LTDA. 

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo às anotações de est i lo ,  arquivem-se os 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 775641 Nr: 4507-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER, 

CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, TIAGO MUZZI - OAB:OAB/MG 71874

 Vistos e termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, o plano de recuperação 

judicial implica novação. E, salvo as exceções legais, o deferimento da 

recuperação judicial suspende as execuções, ainda que elas sejam 

iniciadas anteriormente ao pedido de recuperação, em homenagem ao 

princípio que privilegia a continuidade da sociedade empresária." (AI 

129557/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017). Com essas considerações, RECEBO E DOU PROVIMENTO 

aos Embargos de Declaração, para determinar a suspensão desta ação 

de execução, enquanto perdurar o prazo de blindagem no processo de 

recuperação judicial dos executados. Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427041 Nr: 9189-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BUSANELLO LOGISTICA TRANSPORTES LTDA ME, 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A., REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:OAB/MT11876-A, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11242, 

MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MT9708A, MARLI 

TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134, REINALDO CAMARGO 

DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca da penhora no rosto dos autos, no valor de 

R$331,25 de processo de execução fiscal oriundo da 1ª Vara Federal da 

Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT, em fls. 1090/1092.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001461-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SIMIONI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

E.R. RAMPAZZO & BROCHADO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001461-71.2018.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 8.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SANDRA SIMIONI SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME, E.R. RAMPAZZO & 

BROCHADO LTDA Vistos e examinados. Defiro o pedido formulado pela 

autora, determinando a exclusão da empresa ORAL SIN | E.R. RAMPAZZO 

& BROCHADO LTDA do pólo passiv da demanda, e a inclusão da empresa 

Oral Sin Franquias Ltda, nome fantasia Oral Sin Franchising, CNPJ nº. 

17.539.329/0001-28, com endereço na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº. 

300, sala 1801, 18º Andar, Gleba Fazenda Palhano, na cidade de 

Londrina/PR, endereço eletrônico: oralsin@oralsin.com.br. Providencie-se 

a citação da mesma, no endereço indicado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 27 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003594-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN VIEIRA CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DE CAMARGOS CUNHA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003594-57.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito 

formulado pela parte autora (ID: 9746166). 2. Intime-se. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de outubro de 2017. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004754-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YARA DE BRITO CHUSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT0019897A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAY FERREIRA SCHUSTER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1004754-83.2017.8.11.0003 

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 nesta Secretaria a fim 

de retirar o Alvará expedido nos autos, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 

27 de abril de 2018 Margareth Bender Vitorette Gestora de Secretaria 

MARGARETH BENDER VITORETTE Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 893558 Nr: 2996-52.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2996-52.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista a certidão de fls. 67, intime-se a parte autora e seu 

procurador, pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos autos, em 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob 

pena de extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único 

do art. 274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de abril de 2018.

MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 446918 Nr: 2101-38.2011.811.0003

 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: MPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 Processo n.º 2101-38.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a parte requerente para que se manifeste acerca da proposta 

de composição apresentada pelo requerido às fls. 254/255.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de abril de 2018.

MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 888086 Nr: 1047-90.2018.811.0003

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232-MT, WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - OAB:18.393

 Processo n.º 1047-90.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Cumpra-se a decisão proferida nos autos apensos.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de abril de 2018.

MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 854996 Nr: 1437-94.2017.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:18.393

 Vistos etc.

1. A toda evidência, analisando vagarosamente todo o processado, 

entendo ser necessária nova tentativa de conciliação entre as partes para 

fomentar a pacificação social dos conflitos e homenagear a célere 

resolução da lide, possibilitando-lhes a formalização de acordo que melhor 

atenda seus interesses.

2. Assim sendo, com supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem 

como no inciso V do art. 139, ambos do CPC, assim como da norma ínsita 

na Resolução 125, do ¬CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, 

para realização de Sessão de Mediação no presente feito, a ser presidida 

pelo mediador Sr. Sebastião José de Queiroz Junior, com a designação de 

data para tal solenidade e consequente intimação das partes e dos 

procuradores jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária 

providenciar o necessário.

3. Cadastre-se o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remetam-se os autos para a 

Unidade de Origem desta Comarca, que deverá mantê-lo em escaninho 

próprio aguardando a realização da Sessão de Conciliação/Mediação, 

conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da Ordem de Serviço n. 

001/2012-NPMCSC.

4. Com a realização do ato solene, venham-me os conclusos para ulterior 

deliberação.

 5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 23 de abril de 2018.

MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 343 de 492



 Cod. Proc.: 445947 Nr: 1129-68.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LXDO, LXDO, BXDO, GXDO, VPX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:OAB/MT17225-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1129-68.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Haja vista que a última avaliação do bem penhorado foi realizada em 

04.10.2015 (fl. 101), determino seja procedida nova avaliação judicial do 

veículo.

2. Após, retornem conclusos para deliberação acerca do leilão judicial.

3. Intime-se.

 4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de abril de 2018.

MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 749536 Nr: 7510-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECY BERNARDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando que este processo já se encontra sentenciado, não há que 

se falar novamente em expedição de alvará, para liberação antecipada de 

determinada quantia, assim, INDEFIRO o pedido de fls. 76.

No mais, CERTIFIQUE-SE o Cartório sobre a conclusão das transferências 

para a conta única, do numerário vinculado a presente demanda, 

conforme decidido às fls. 54, para que enfim este feito possa ser 

arquivado, tendo em vista que o destino do saldo depositado vem sendo 

discutido nos autos de inventário em apenso.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009815-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MARIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA DAS GRACAS GOMES DA COSTA

 

Processo n.º 1009815-22.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 12360594, pelo que designo o dia 02.08.2018, às 17h, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 3. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2018. MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA 

COSTA Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009836-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EFRAIM JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERIANA DE JESUS (INVENTARIADO)

ROLDAO RODRIGUES DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

MARIA DAS GRACAS GOMES DA COSTA

 

Processo n.º 1009836-95.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), atendendo as disposições do arts. 319 e 320, do Código de Ritos, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), 

eis que foi qualificada como falecida a pessoa de Jeronima Joana de 

Jesus e juntados os documentos da pessoa de Severina Jesus de 

Oliveira, devendo assim instruir a peça inicial com a qualificação e 

documentação da pessoa da qual serão inventariada os bens. 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de abril de 

2018. MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA Juíza de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003157-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MACEDO GALVAO OAB - MT0015668A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. N. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003157-45.2018.8.11.0003 Vistos etc., Faculto à requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover a emenda à inicial, para adequá-la 

aos requisitos do art. 319, II, do CPC/2015, trazendo aos autos cópia de 

seus documentos pessoais e de Wesley Felipe Veron (CPF e RG), sob 

pena de indeferimento da exordial (art. 321, parágrafo único, CPC). Na 

oportunidade, deverá a autora esclarecer acerca o preenchimento dos 

requisitos legais ao ingresso da presente ação de tutela, elencados no art. 

1.728 do CC e art. 36, parágrafo único, do ECA. Intimem-se. Após, com ou 

sem manifestação, renove-se a conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001725-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR DOS SANTOS MESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SILVA DOS REIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE OITIVA a ser realizada em 13 de JUNHO de 

2018, às 14h, na sala de Audiências deste Juízo, BEM COMO, para, no 

prazo de 05(cinco) dias, fazer comparecer a parte autora, na Secretaria 

da Segunda Vara de Família desta Comarca, para assinar termo de 

curatela provisória.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 703553 Nr: 11530-29.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZELAINE HARUMI MIZUNO MEDEIROS, JULIO DA 

CONCEIÇÃO MEDEIROS, JOSE MAURILIO DOURADO, VANDA DOURADO, 

LILIAN CARLA BRITO DOURADO, VALDIRA TEREZINHA MOSQUIN 

DOURADO, DEUSDETE DOURADO, DINAIR LOPES DOURADO, APOLONIO 

JOSE CARDOSO, TEREZINHA BENEDITA CARDOSO, ELIZARDO 

DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL FRANCISCO DOURADO, 

ESPÓLIO DE ELILIA BRITO DOURADO, LAISSA NOGUEIRA MORETI 

DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHOANE MARRARA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:18425/MT, MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:MT/11.464, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE 

ALMEIDA - OAB:18562

 Vistos etc.,

Trata-se de INVENTÁRIO dos bens do ESPÓLIO de MANOEL FRANCISCO 

DOURADO e ELILIA BRITO DOURADO, sendo requerente e inventariante 

SUZELAINE HARUMI MISUNO MEDEIROS e JULIO DA CONCEIÇÃO 

MEDEIROS, todos devidamente qualificados nos autos.

Em análise dos autos extrai-se que o mesmo se encontra apto para 

julgamento.

Verifica-se que há nos autos as certidões negativas de débito federal (fls. 

142/143), estadual (expedida pela PGE – fls. 100/101) e municipal (fls. 

140/141), Guia retificadora de Informação e Apuração de ITCD 

acompanhada do comprovante de quitação do tributo (fls. 105/112 e 113).

Consta dos autos as primeiras declarações (fls. 70/71) e plano final de 

partilha nos moldes legais (fls. 162/163), bem como escritura pública de 

cessão de direitos hereditários no que se refere ao único imóvel 

pertencente ao acervo, firmada pelos herdeiros em prol dos inventariantes 

(fls. 200/202 e 216/217).

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa ao bem deixado pelos 

falecidos MANOEL FRANCISCO DOURADO e ELILIA BRITO DOURADO, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Custas integralizadas quando da propositura da demanda. Sem 

honorários.

Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se carta de 

adjudicação em favor dos cessionários Suzelaine Harumi Misuno Medeiros 

e Julio da Conceição Medeiros.

Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto 

necessários aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública.

 Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 775110 Nr: 4296-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSS, RDSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DAL BEM - 

OAB:13394/MS, RAPHAEL DE LEMOS FERREIA - OAB:OAB/MS 11.944 B

 Intimação do patrono da parte requerida para, no prazo de 10(dez)dias, 

apresentar memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 736965 Nr: 16205-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVDSA, MLSDA, MSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UILLERSON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:20972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Intimação da parte autora para, que venha a requerer o necessário , em 

cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 733253 Nr: 13284-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT15525, PATRÍCIA SILVA SOUZA - OAB:21198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do patrono da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar acerca da certidão negativa de fls. 46.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 452494 Nr: 7673-72.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDS, MHPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:15.668MT

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO para que se manifeste no prazo legal sobre 

a penhora efetivada via bacenjud à fl. 125/125v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 806516 Nr: 16852-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBRM, MAMF, BRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO EM VISTA CERTIDÃO RETRO, FAÇO VISTA DOS AUTOS AO 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 380115 Nr: 8415-73.2006.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Inventariante: Maria de Lourdes Franco de Carvalho, 

Cpf: 02243292190, Rg: 0540813-0 SSP MG Filiação: Antonio de Souza 

Franco e Maria dos Anjos Dias Franco, data de nascimento: 10/09/1956, 

brasileiro(a), natural de Itinga-MG, viuvo(a), do lar, Endereço: Av. Canindé, 

N° 1940, Bairro: Cidade Alta, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057
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Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005528-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DA SILVA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO)

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA PERICIA MÉDICA NOS AUTOS, A REALIZAR-SE-A NO DIA 

23/05/2018, ÁS 15:00hs, com o perito - DRº Diógenes Garrio Carvalho, na 

Rua Afonso Pena, 809 (Clínica GERA MEDICINA, Centro, nesta cidade 

(telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), a parte autora deverá portar os 

seguintes documentos no dia da perícia: a) RG e CPF; b) exames 

complementares, laudos médico e atestados relativos à patologia; c) 

prontuário médico de atendimento hospitalar ou ambulatorial, a fim de 

agilizar a perícia. Sendo fixado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) referente aos Honorários periciais, onde serão pagos pela parte 

autora diretamente ao médico, na data agendada, mediante entrega de 

recibo, que deverá ser acostada aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias 

após a perícia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002213-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ARTHUR GUANES SORIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA PERICIA MÉDICA NOS AUTOS, A REALIZAR-SE-A NO DIA 

23/05/2018, ÁS 15:15hs, com o perito - DRº Diógenes Garrio Carvalho, na 

Rua Afonso Pena, 809 (Clínica GERA MEDICINA, Centro, nesta cidade 

(telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), a parte autora deverá portar os 

seguintes documentos no dia da perícia: a) RG e CPF; b) exames 

complementares, laudos médico e atestados relativos à patologia; c) 

prontuário médico de atendimento hospitalar ou ambulatorial, a fim de 

agilizar a perícia. Sendo fixado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) referente aos Honorários periciais, onde serão pagos pela parte 

autora diretamente ao médico, na data agendada, mediante entrega de 

recibo, que deverá ser acostada aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias 

após a perícia.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007977-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVAIR ROCHA MIRANDA (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)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA PERICIA MÉDICA NOS AUTOS, A REALIZAR-SE-A NO DIA 

21/05/2018, ÁS 15:15hs, com o perito - DRº Diógenes Garrio Carvalho, na 

Rua Afonso Pena, 809 (Clínica GERA MEDICINA, Centro, nesta cidade 

(telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), a parte autora deverá portar os 

seguintes documentos no dia da perícia: a) RG e CPF; b) exames 

complementares, laudos médico e atestados relativos à patologia; c) 

prontuário médico de atendimento hospitalar ou ambulatorial, a fim de 

agilizar a perícia. Sendo fixado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) referente aos Honorários periciais, onde serão pagos pela parte 

autora diretamente ao médico, na data agendada, mediante entrega de 

recibo, que deverá ser acostada aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias 

após a perícia.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435899 Nr: 4567-39.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ARLETE DE SOUZA ME, MARIA 

ARLETE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ARLETE DE SOUZA ME, CNPJ: 

01301505000159 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

ARLETE DE SOUZA, Cpf: 44567154134, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MARIA 

ARLETE DE SOUZA ME e MARIA ARLETE DE SOUZA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTOP DE ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13432/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 50.523,03

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799053 Nr: 13941-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUES SILVA & SEVERIANO LTDA, 

MARLON BRUNO MARQUES SILVA, CARLA CAROLINA MARQUES 

SEVERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLA CAROLINA MARQUES SEVERIA, 

Cpf: 02388404177, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - MT em face de 

MARQUES SILVA & SEVERIANO LTDA, MARLON BRUNO MARQUES 

SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA 490/2013, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

490/2013.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 47.324,24
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795164 Nr: 12456-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE & SILVA LTDA, VANDERLEIA 

APARECIDA, MATEUS VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VICENTE & SILVA LTDA, CNPJ: 

08333409000131. 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: 25/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VICENTE 

& SILVA LTDA, VANDERLEIA APARECIDAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA 2015/11113, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11113/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 16.255,12

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785779 Nr: 8490-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, DISIOLI 

LUIZ PISSAIA, IVONETE ANA ZANCANARO PISSAIA, LUIZ AUGUSTO 

PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ AUGUSTO PISSAIA, Cpf: 

01529719127, Rg: 14028565, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. 

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: 22/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de FORLUX 

MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, DISIOLI LUIZ PISSAIAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO 

DO ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

4116/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/05/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 124.864,60

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822663 Nr: 3860-61.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICIENE DE SOUZA ASSIS - ME, GLEICIENE 

DE SOUZA ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GLEICIENE DE SOUZA ASSIS - ME, CNPJ: 

07506011000197 e atualmente em local incerto e não sabido GLEICIENE DE 

SOUZA ASSIS, Cpf: 01170485189, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

GLEICIENE DE SOUZA ASSIS - ME e GLEICIENE DE SOUZA ASSIS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 16515/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/44/6711

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.544.671,00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736230 Nr: 15624-49.2013.811.0003

 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): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, IONILDA 

BRITO DA COSTA, ANTONIO CARLOS GIARETTA, LUCEMIR RIBEIRO DE 

FREITAS GIARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O, LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - OAB:4118/B, 

PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - 

OAB:PROCURADORIA, TATIANE PEREIRA BARROS - OAB:OAB/MT 

10.757

 Intimar a patrona das partes requeridas Ionilda Brito da Costa, Lucemir 

Ribeiro de Freitas Giaretta e Antonio Carlos Giaretta, a advª DANIELA 

CABETTE DE ANDRADE, OAB/MT Nº 9889-B, para contrarrazoar o 

recurso de apelação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 292863 Nr: 7175-88.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NATANIEL CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESPÓLIO DE NATANIEL CRUZ, Cpf: 

06062881804, Rg: 3126758. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte executada acerca do auto de avaliação de 

imóvel, de fls. 199, para manifestar-se no prazo legal.

Despacho/Decisão: VISTOIntime-se o executado, por edital, da avaliação 

de fls. 199.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.
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Rondonópolis, 26 de abril de 2018

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 780486 Nr: 6401-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSOESTE LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DO PRADO - 

OAB:4910/MT, JOÃO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 17.725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: CARLOS ALBERTO DO PRADO - 

OAB:4910/MT, DEIVISON ROOSEVELT COUTO - OAB:MT/8353, JOÃO 

ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.725 representando 

o polo ativo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação 

acerca do laudo pericial de fls. 451/471.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300138 Nr: 3791-83.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L M EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA, 

LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA, CARMEM ROCHA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L M EMPACOTADORA DE ALIMENTOS 

LTDA, CNPJ: 02561501000172, Inscrição Estadual: 131834398, atualmente 

em local incerto e não sabido LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA, Cpf: 

19866118843, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

CARMEM ROCHA DE MENEZES, Cpf: 20514476168, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.Data de Distribuição da 

Ação: 02/06/2003.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de L M 

EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA, LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

OPERAÇÕES NAO ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 429/2003.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 57.107,40

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 716216 Nr: 11580-21.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA PAULA FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MT16.451

 Intimar o patrono da parte requerida, advº AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA, OAB/MT 16451, para tomar ciência do valor desbloqueado da 

conta salário da parte requerida, cf extrato Bacenjud, de fs. 80.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788033 Nr: 9451-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANDIM JUNIOR & OLIVEIRA LTDA, EDWANEIA 

CRISTINA CAETANO DE OLIVEIRA, OSVALDO PAZ LANDIM JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LANDIM JUNIOR & OLIVEIRA LTDA, CNPJ: 

09527321000113, atualmente em local incerto e não sabido EDWANEIA 

CRISTINA CAETANO DE OLIVEIRA, Cpf: 26005669885, Rg: 27.242.707-X, 

Filiação: Edwaldo Caetano de Oliveira e Mariza Barbieri Nascimento de 

Oliveira, data de nascimento: 28/06/1976, brasileiro(a), natural de 

Jales-SP, casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não 

sabido OSVALDO PAZ LANDIM JUNIOR, Cpf: 21315547880, Rg: 

25128551-0, Filiação: Osvaldo Pz Landim e Iracema Ilda Quintela Landim, 

data de nascimento: 08/03/1977, brasileiro(a), natural de Jales-SP, 

casado(a), comerciante. 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: 06/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de LANDIM 

JUNIOR & OLIVEIRA LTDA, EDWANEIA CRISTINA CAETANO DE OLIVEIRAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA 

2014/662, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

662/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 43.691,61

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822222 Nr: 3685-67.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE PAULA ARAUJO - ME, FABIO DE 

PAULA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:2606/PROURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO DE PAULA ARAUJO - ME, CNPJ: 

05683901000149 e atualmente em local incerto e não sabido FABIO DE 

PAULA ARAUJO, Cpf: 00409157198, Rg: 001193667, Filiação: Ivanilda de 

Paula Araujo e Sebastião Ferreira Araujo, data de nascimento: 29/04/1985, 

brasileiro(a), casado(a), professor. 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: 06/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de FABIO 

DE PAULA ARAUJO - ME e FABIO DE PAULA ARAUJO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA 2014/7986, inscrito(s) na(s) 
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seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7986/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 181.790,20

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794008 Nr: 11897-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILLENIUM NAUTICA LTDA, MARCUS KUBITZ 

CORREA, EDITH KUBITZ CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MILLENIUM NAUTICA LTDA, CNPJ: 

07959520000175, Inscrição Estadual: 133186202, atualmente em local 

incerto e não sabido MARCUS KUBITZ CORREA, Cpf: 46033181034, Rg: 

203.446.034-1, brasileiro(a), casado(a), metalúrgico e atualmente em local 

incerto e não sabido EDITH KUBITZ CORREA, Cpf: 60911972153, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MILLENIUM NAUTICA LTDA, MARCUS KUBITZ CORREAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA 2014/13747, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13747/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 54.608,24

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794008 Nr: 11897-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILLENIUM NAUTICA LTDA, MARCUS KUBITZ 

CORREA, EDITH KUBITZ CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos fins de direito que na presente data, afixei o 

Edital de Citação, de fls. Retro, no átrium do Fórum local.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793727 Nr: 11765-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERNANDO MOUSSALEM, MANOEL 

FERNANDO MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172, CAIO FELIPE BATISTA VILAMAIOR - OAB:20699

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL FERNANDO MOUSSALEM, 

CNPJ: 26571943000168 e atualmente em local incerto e não sabido 

MANOEL FERNANDO MOUSSALEM, Cpf: 00418471134, Rg: 128.323, 

Filiação: Moacir Moussalem e Maria Siqueira Moussalem, data de 

nascimento: 27/06/1948, natural de Itiquira-MT, divorciado(a), empresário, 

Telefone (66)99616-7987. 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: 14/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MANOEL 

FERNANDO MOUSSALEM e MANOEL FERNANDO MOUSSALEM, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA 2015/7387, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7387/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 145.929,50

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272937 Nr: 4859-73.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICA BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E 

COMERCIO LTDA, KEIJO KALEVI RINNE, MARY GORGINA SAMPAIO 

TAHTINEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ICA BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO 

E COMERCIO LTDA, CNPJ: 01622088000146, Inscrição Estadual: 

13172582-3, atualmente em local incerto e não sabido KEIJO KALEVI 

RINNE, Cpf: 00300347790, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido MARY GORGINA SAMPAIO TAHTINEN, Cpf: 30396344100, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/09/2000.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ICA 

BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA, KEIJO KALEVI 

RINNEE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 956/2000.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/06/2000

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 82.726,33

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785996 Nr: 8587-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLAND AGRO SCIENCES IND. COM. PROD. 

QU-MICOS LTDA, MIGUEL ANGEL LARIOS PEREZ, MICHELE LARIOS 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): POLAND AGRO SCIENCES IND. COM. 

PROD. QU-MICOS LTDA, CNPJ: 02888591000291, atualmente em local 

incerto e não sabido MIGUEL ANGEL LARIOS PEREZ, Cpf: 17013151491, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido MICHELE LARIOS 

NASCIMENTO, Cpf: 11330310721, brasileiro(a). atualmente em local incerto 
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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: 23/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de POLAND 

AGRO SCIENCES IND. COM. PROD. QU-MICOS LTDA, MIGUEL ANGEL 

LARIOS PEREZE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA 2015/2398, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2398/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 84.155,15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785996 Nr: 8587-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLAND AGRO SCIENCES IND. COM. PROD. 

QU-MICOS LTDA, MIGUEL ANGEL LARIOS PEREZ, MICHELE LARIOS 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos fins de direito que na presente data, afixei o 

Edital de Citação, de fls. Retro, no átrium do Fórum local.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433211 Nr: 1875-67.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL AKEMY GOMES TABUAS, RAQUEL 

AKEMY GOMES TABUAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAQUEL AKEMY GOMES TABUAS, CNPJ: 

03202894000190 e atualmente em local incerto e não sabido RAQUEL 

AKEMY GOMES TABUAS, Cpf: 86038826149, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de RAQUEL 

AKEMY GOMES TABUAS e RAQUEL AKEMY GOMES TABUAS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA 101/2010, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11686/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 5.606,80

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006181-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

VISTO. Tendo em vista que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso já decidiu inúmeros recursos no sentido de que o prévio da CDA é 

desnecessário para o ajuizamento da execução fiscal, revogo a decisão 

anteriormente proferida neste feito e determino as seguintes providências: 

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. Cumpra-se. Rondonópolis, 

sábado, 21 de abril de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005313-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas judiciais, no valor de R$ 462,67 (quatrocentos e 

sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) referente ao Funajuris 

e R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos) referente ao Cartório 

Distribuidor, nos termos dos autos acima identificados, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em 

dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça Despacho: Assinado 

digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) EDSON DIAS REIS 

Juiz de Direito. RONDONÓPOLIS, 27 de abril de 2018. RICARDO LEITE 

VIEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 725445 Nr: 6401-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT/4635, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/OABMT

 I – Defiro o pedido penhora no rosto dos autos de código 918501 e 

800492, conforme autoriza o art. 860 do Código Civil.

II – Após, a penhora, intime-se o devedor nos termos do art. 274, 

parágrafo único, para, querendo, no prazo legal, apresentar embargos à 
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execução.

III – Não havendo embargos ou impugnação, voltem-me para sentença.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 329412 Nr: 3410-86.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILMA BALBINA MACHADO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ALVES DE SOUZA, MARCOS DIVINO 

TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO - 

OAB:13.068, Gustavo Medeiros Araujo - OAB:13068, VINICIUS 

VARGAS LEITE - OAB:18130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Pinheiro Espósito - 

OAB:4813/MT, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7/084, MAURICIO 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14348-A, Waldir Caldas Rodrigues - 

OAB:6591/MT

 Certifico que a defesa do réu Marcos Divino Teixeira da Silva, ao se 

manifestar na fase do artigo 422, CPP, à f. 4630, não informou o endereço 

das suas testemunhas, motivo pelo qual se deixou de expedir os 

respectivos Mandados de Intimação. Dessa forma, procede-se à intimação 

dos causídicos, para, querendo, apresentar endereço atualizado dessas 

testemunhas, no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 329412 Nr: 3410-86.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILMA BALBINA MACHADO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ALVES DE SOUZA, MARCOS DIVINO 

TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO - 

OAB:13.068, Gustavo Medeiros Araujo - OAB:13068, VINICIUS 

VARGAS LEITE - OAB:18130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Pinheiro Espósito - 

OAB:4813/MT, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7/084, MAURICIO 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14348-A, Waldir Caldas Rodrigues - 

OAB:6591/MT

 Certifico que, não obstante as testemunhas dispensadas pela acusação 

serem comuns, tal situação foi cientificada à defesa, por meio da 

publicação da certidão de f. 4268 (expedida em 21/11/2017), cujo prazo 

transcorreu sem manifestação da defesa em relação ao endereço 

atualizado das testemunhas que pretendia ouvir em plenário. Dessa forma, 

deixo de expedir intimação para as demais testemunhas, que não aquelas 

insistidas pela acusação, que seriam, por ora, exclusivas da defesa do 

réu Célio Alves de Souza.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 666841 Nr: 14917-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS, 

JANAÍNA BAZAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados CLAUDIO JOSE DE ARAUJO 

MEDEIROS e JANAÍNA BAZAN DA SILVA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de maio de 2018, às 15:15 horas.

Intime-se os acusados, o defensor, o Ministério Público, a vítima e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671916 Nr: 4236-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIEGO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 4236-87.2018.811.0064 – Cód. 671916

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Carlos 

Diego da Silva Nunes 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, indefiro o pedido contido cota ministerial retro para que seja 

oficiado à Autoridade Policial, requisitando-se a continuidade das 

investigações em relação ao furto praticado pelo denunciado em uma loja 

de materiais de construção localizada ao lado da Panificadora Pão de Mel, 

no prazo de 10 (dez) dias, pois não há comprovação nos autos da 

impossibilidade de fazê-lo.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 331723 Nr: 2534-87.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTO HILLESHEIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Orivaldo Dias de Souza - 

OAB:7790, PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR - OAB:10632

 Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Ailto Hillesheim, 

brasileiro, separado, natural de Santa Izabel do Oeste/PR, nascido em 

17/08/1961, portador do RG 3203791-7 SSP/PR e CPF 412.229.899-72, 

filho de José Hillesheim e de Olga Koerich Hillesheim, residente na Rua 
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Arnaldo Estevam, nº 1109, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de 

Rondonópolis/MT, como incurso nas sanções do art. 302, “caput”, da Lei 

9.503/97.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 305930 Nr: 2890-24.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, DENISVALDO SILVA JARDIM - OAB:8183

 Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu José Pereira de Souza, 

brasileiro, casado, natural de Frei Inocêncio/MG, nascido em 22/12/1960, 

portador do RG 215867 SSP/MT, filho de José Borges de Souza e de 

Josefa Pereira de Souza, residente na Avenida Bandeirantes, nº 3205, 

Bairro Jardim Oliveira, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como 

incurso nas sanções do art. 302, § 1º, III, da Lei 9.503/97.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630932 Nr: 3075-47.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT

 Intimação do advogado indicado pelo acusado no momento de sua 

citação, Dr. Mauro Márcio Dias Cunha - OAB/MT nº 5391, para que 

apresente, no prazo legal, resposta à acusação em favor do referido 

acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 331687 Nr: 2498-45.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN SILVA VITAL - 

OAB:49113 OAB-GO

 INTIMAÇÃO do advogado do réu, Dr. WILLIAN SILVA VITAL - OAB/GO 

49113, da expedição de carta precatória para a comarca de Campos dos 

Goytacazes-RJ para inquirição da testemunha Flavio Carvalho de Oliveira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638252 Nr: 127-98.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR GASPAR DA SILVA, JOSE 

CARLOS PEREIRA SOBRINHO, VALTER NUNES BARROS JUNIOR, 

RIFFERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, FELIPE 

SLOMPO DE ALMEIDA - OAB:18463/MT, Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Homologo a desistência da inquirição das testemunhas Rogério Ribeiro de 

Paula, Dalma Rodrigues de Arruda e Edivan Ferreira Duarte para que 

surtam seus legais efeitos jurídicos.

Determino a abertura do prazo de 15 (quinze) dias à defesa, 

especificamente, à Dra. Thelma Aparecida Garcia Guimarães (OAB/MT 

3402-B), para carrear aos autos o competente instrumento de 

substabelecimento apto a regularizar a representação do acusado Valter 

Nunes Barros Junior neste ato.

Ao compulsar os autos, verifico à fl. 362 que foi determinada abertura de 

prazo à defesa para que se manifestasse acerca da inquirição das 

testemunhas Rogério Ribeiro de Paula, Dalma Rodrigues de Arruda, Edivan 

Ferreira Duarte, Fabrício Silva Borges e Silvino Pedroso dos Santos. 

Entretanto, nas únicas manifestações juntadas aos autos (fls. 377 e 382) 

não houve qualquer menção às testemunhas Fabrício Silva Borges e 

Silvino Pedroso dos Santos. Dessa senda, declaro preclusa a produção 

de prova testemunhal em relação a Fabrício Silva Borges e Silvino Pedroso 

dos Santos, ressalvados os devidos resultados legais.

Indefiro o pedido realizado pela ilustre representante do Parquet porque 

entendo que a prova ou a diligência pode ser realizada pela própria parte 

requerente, e se acaso for obtida, pode ser anexada à apresentação das 

alegações finais.

Diante da inquirição das testemunhas e do interrogatório dos réus, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vista dos autos às partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus 

memoriais finais.

Após, conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 637801 Nr: 8589-78.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER VINÍCIUS DE JESUS, GEAN JULIO 

CONCEIÇÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - OAB:20699 MT, 

FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT

 Homologo a desistência da inquirição da testemunha Wesley Borba para 

que surtam seus legais efeitos jurídicos.

Diante da ausência das testemunhas Rosimeire de Jesus Caldeira, Maielly 

Tiecher Dourado e Franciele Silva Oliveira, designo audiência de 

continuação para o dia 16 de outubro de 2018 às 13h30min.

Determino vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias à ilustre 

representante do Parquet para o fim requerido.

 Intime-se a testemunha Rosimeire de Jesus Caldeira no endereço 

contante do mandado de fl. 322.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637801 Nr: 8589-78.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER VINÍCIUS DE JESUS, GEAN JULIO 

CONCEIÇÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - OAB:20699 MT, 

FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT

 Homologo a desistência da inquirição da testemunha Wesley Borba para 

que surtam seus legais efeitos jurídicos.

Diante da ausência das testemunhas Rosimeire de Jesus Caldeira, Maielly 

Tiecher Dourado e Franciele Silva Oliveira, designo audiência de 

continuação para o dia 16 de outubro de 2018 às 13h30min.

Determino vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias à ilustre 

representante do Parquet para o fim requerido.

 Intime-se a testemunha Rosimeire de Jesus Caldeira no endereço 

contante do mandado de fl. 322.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669503 Nr: 2141-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL DA SILVA PEREIRA, JULIO CEZAR 

DE SOUZA FAGUNDES, MATHEUS LIMA MENDONÇA, DOUGLAS DE 
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ALMEIDA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

Matheus Lima Mendonça, Douglas de Almeida Xavier, Julio Cezar de 

Souza Fagundes e Maxsuel da Silva Pereira como incursos nos artigos 

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 dos acusados para responderem a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando que eles 

poderão 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.(...) Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 619467 Nr: 2549-17.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA SILVA BATISTA, EDVALDO 

APARECIDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDVALDO APARECIDO COSTA, Rg: 

1583973, Filiação: Maria das Graças da Costa, data de nascimento: 

14/02/1984, brasileiro(a), natural de Denise-MT, convivente, operador de 

maquinas agricolas, Telefone 9 9931-9106. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006). Despacho/Decisão: 

Vistos.Tendo em vista que o acusado Edvaldo Aparecido Costa não foi 

encontrado para ser notificado para se manifestar nos termos do art. 55 

da Lei n. 11.343/06, bem como procedida várias diligências infrutíferas na 

tentativa de localização do endereço do imputado, razão qual DETERMINO 

sua notificação por edital, nos termos do art. 363,§ 1º c/c art. 365, ambos 

do CPP.Restando infrutífera tal providência, ou seja, deixando o réu de 

atender ao chamamento judicial, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública para que apresente a necessária peça processual. Após, 

volva-me o feito concluso. Cumpra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCIANA CORREA 

LOPES RIBEIRO, digitei.

Rondonópolis, 26 de abril de 2018

Solange Rockenbach Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 303815 Nr: 1224-85.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO VANDERLEY GOMES, ROSENILDA 

(OU ROZENILDA) DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Certifico e dou fé que a sentença de fls. 178/180 transitou em julgado 

para acusação em 24.06.2017 e, para a defesa, em 03.07.2017 sem 

interposição de recursos.

Rondonópolis - MT, 26 de abril de 2018.

Allan Vitor Sousa da Mata

Analista Judiciário - Matrícula n.º 36028

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 637020 Nr: 7937-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WESLEY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Intimação da Drª. Carla Andréia bastista OAB/MT N°18.808 para 

contrarrazoar o recurso interposto no prazo legal.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Portaria

P O R T A R I A Nº 001/2018

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE EXTERNO NA 3ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE REFORMA 

NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA.

Milene Aparecida Pereira Beltramini, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível 

da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO a reforma do espaço físico na secretaria da 3ª Vara 

Cível desta Comarca, o que impossibilita a permanência dos servidores.

CONSIDERANDO que tais fatos dificultarão o regular atendimento às 

partes e advogados.

R E S O L V E :

Art. 1º - Suspender o expediente externo da 3ª Vara Cível desta Comarca 

de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, nos dias 02, 03 e 04 de maio de 

2018.

Art. 2º - Determinar , ainda, que as audiências designadas deverão ser 

realizadas sem prejuízo da suspensão do expediente na unidade judiciária.

Art. 3º - Prorrogar para o primeiro dia útil subsequente os prazos que 

vencerem nessas datas.

Publique-se, afixando-se cópia desta no átrio do fórum. Remeta-se cópia à 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Rondonópolis-MT, 27 de abril de 2018.

Milene Aparecida Pereira Beltramini. Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637769 Nr: 8563-80.2015.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12.496 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ IONDAS LIMA DE 

ANDRADE - OAB:22889, Olívia de Mattos Garcia - OAB:14.064

 Processo: 8563-80.2015.811.0064 – Código: 637769.

Vistos etc.

Inicialmente, RECEBO o presente recurso de apelação de fls. 98/108, já 

que é tempestiva, conforme certidão de fl. 111 (Artigo 1.012, CPC).

 Tendo em vista que a parte ex adversa, interessada, já apresentou suas 
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contrarrazões à apelação (fls. 114/118), certifique a Sr.ª gestora judiciária 

como prescrito no Artigo 346 da CNGC.

Em seguida, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente 

recurso de apelação interposto.

 Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 24 de abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 652447 Nr: 2034-74.2017.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18804, CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - 

OAB:9889-B, Douglas Ricardo Guilhen Melo - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN SALVIANO DOS 

SANTOS - OAB:12851-B

 Processo nº 2034-74.2017.811.0064 (Código 652447)

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por DANIEL 

VILELA DE OLIVEIRA em face de CINTIA PEREIRA DA COSTA, ambos 

qualificados nos autos.

 Analisando os autos, verifica-se que a parte exequente foi intimada 

pessoalmente a impulsionar o processo, todavia deixou de praticar ato que 

lhe competia, consoante consta a certidão de fl. 159.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

No caso vertente, a parte exequente, apesar de devidamente instada a 

dar prosseguimento no feito, quedou-se inerte, deixando transcorrer “in 

albis” o prazo assinalado, como se pode verificar pela certidão de fl. 159.

Sem maiores delongas, observa-se que a hipótese é de extinção do 

processo, conforme estabelece o Artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil, isso porque a parte exequente deixou de praticar os atos e 

diligências que lhe competia, fato que impõe a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

 ISTO POSTO, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

ação e DETERMINO o ARQUIVAMENTO do processo e o faço com fulcro 

no Artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, na forma da Lei.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Notifique-se o Ministério Público (Artigo 178, II, do Código de Processo 

Civil).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de abril de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 657383 Nr: 6701-06.2017.811.0064

 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: WDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAISSA VALERIA MENDES 

SANTOS - OAB:22698/0, Highor Djamiler Mendes Santos - 

OAB:14.525-OAB/MT

 Processo: nº 6701-06.2017.811.0064 – Código 657383.

Vistos etc.

Oportuno consignar, inicialmente, que o Artigo 139, II, do Código de 

Processo Civil dispõe que o juiz deve velar pela duração razoável do 

processo, razão pela qual DEFIRO a cota ministerial de fls. 49/50.

Diante disso, em consonância com Ministério Público intime-se a parte 

requerente nos endereços indicados às fls. 49/50, bem como expeça 

Carta Precatória para Comarca de Luziania/GO, a fim de que o autor 

manifeste-se, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (Artigo 485, 

§1º, do Código de Processo Civil).

Por fim, decorrido o período ora concedido para manifestação da parte 

autora, com ou sem a juntada do petitório pertinente, o que deverá ser 

certificado, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 24 de abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668713 Nr: 1476-68.2018.811.0064

 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: GDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Rezende de Oliveira - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, INDEFIRO a justiça gratuita ora requerida. E, por 

consequência DETERMINO que se intime o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas judiciais, sob pena de 

extinção do processo nos termos Artigo 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil. Após o cumprimento da deliberação supra, venham-me os 

autos conclusos.Às providências. Expeça-se o necessário.Rondonópolis, 

24 de abril de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 672048 Nr: 4335-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACUMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ALMEIDA - OAB:

 Código: 672048

Vistos etc.

 Considerando que a vítima manifestou o interesse na manutenção das 

medidas protetivas (fls. 60), determino que proceda-se à entrevista junto à 

equipe multidisciplinar com a oitiva da vítima e do autuado, devendo o 

relatório ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Após, colha-se a manifestação ministerial em igual prazo.

 Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 631872 Nr: 3900-88.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEREIRA 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): ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS, Rg: 

1623601-7, Filiação: Elizabeth Pereira dos Santos e José Aparecido dos 

Santos, data de nascimento: 03/06/1986, brasileiro(a), natural de Pedra 
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Preta-MT, convivente, frentista, Telefone (66)99938-0174 e atualmente em 

local incerto e não sabido JAQUELINE VILELA JACOBOSKI, Cpf: 

04947133139, Rg: 23532289, Filiação: Adejair Gomes Vilela e Andrei 

Jacoboski, data de nascimento: 29/06/1993, brasileiro(a), natural de 

Primavera do Leste-MT, convivente, do lar, Telefone (66) 99938-0174. 

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: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado 

ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “Bob” pela prática da conduta 

criminosa descrita no Artigo 129, § 9º, do Código Penal, com observância 

ao disposto na Lei nº 11.340/06.A seguir, passo à dosimetria da 

pena.Atento ao princípio e garantia constitucional fundamental da 

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo 

a calcular a pena in concreto do acusado:A pena prevista para o crime de 

lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 3 

(três) meses a 3 (três) anos.Em cumprimento às diretrizes emanadas do 

Artigo 59 do Código Penal: I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado 

foi acentuada, possuindo 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 acusado não ostenta.III – Em relação à 

conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e 

laudo específico.IV – No que tange o motivo do crime este não lhe 

favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer motivação aparente, 

demonstrando a banalidade da ação, causando-lhe sofrimento físico e 

mental.V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.VI – As 

consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a 

ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem.VII - 

Quando ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa.Diante da análise das circunstâncias 

judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis 

ao acusado, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de 

detenção. Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se 

que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de 

causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), 

norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, 

sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) 

em desfavor do acusado.Ademais, verifica-se a circunstância atenuante 

de confissão espontânea, descrita no Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do 

Código Penal, razão pela qual atenuo a pena do acusado em 01 (um) mês 

de detenção. Da mesma forma, a pena que se chega nessa segunda fase 

da dosimetria da pena é de 03 (três) meses de detenção.Na terceira fase 

de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da 

pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.Pelos 

motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) meses de 

detenção.ISTO POSTO, CONDENO o acusado ADRIANO PEREIRA DOS 

SANTOS, vulgo “Bob”, a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) 

meses de detenção pelo crime lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código 

Penal) em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), 

já observada à 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.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, regido 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 (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), 

haja vista a ausência de produção de provas, bem como pela falta de 

debate durante a instrução criminal.Sem condenação ao pagamento das 

custas.Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e o 

Defensor Público, 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, 02 de Março de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza 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, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 26 de abril de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 622923 Nr: 5882-74.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ALVES SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADÃO ALVES SERAFIM, Cpf: 

01808872118, Filiação: Antônia Alves Serafim e João Olegário Serafim, 

data de nascimento: 23/04/1975, brasileiro(a), natural de Novo São 

Joaquim-MT, convivente, pintor, Telefone 66 99658-5871. 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. Fica ciente que poderá recorrer, na forma do item 7.14.2 

da CNGC/MT..

Sentença: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado 

ADÃO ALVES SERAFIM, já qualificado nos autos, como incurso no crime 

descrito no Artigo 129, § 2°, inciso IV, c/c § 10º, do Código Penal, com 

prerrogativas da Lei 11.3460/2006.A seguir, passo à dosimetria da 

pena.Atento ao princípio e garantia constitucional fundamental da 

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo 

a calcular a pena in concreto do acusado Adão Alves Serafim. A pena 

prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 2º, IV c/c § 10º do 

Código Penal) é de reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos com aumento de 

1/3 (um terço) na pena.Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 

59 do Código Penal, passo a dosar a pena pelo fato ocorrido em 12 de 

agosto de 2014.I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi 

acentuada, possuindo 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 acusado não os ostenta.III – Em relação à 

conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e 

laudo específico.IV – No que tange o motivo do crime este não lhe 

favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer motivação aparente, 

demonstrando a banalidade da ação, causando-lhe sofrimento físico e 

mental.V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.VI – As 

consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a 

ocorrência, além de lhe causar transtornos de toda ordem, ficando marcas 

decorrentes da lesão a que foi submetida pelo denunciado. VII - Quando 

ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da 

conduta criminosa.Diante da análise das circunstâncias judiciais, 

sopesando-se uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao 

acusado, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou 

seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.Na segunda fase 

da dosimetria da pena, deve ser reconhecida a incidência de duas 

agravantes, previstas respectivamente no Artigo 61, inciso II, alíneas “f” e 

“h” do Código Penal, tendo em vista que se trata de violência contra a 
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mulher e, ainda, em razão da vítima estar grávida a época dos fatos. Por 

tais razões, a reprimenda deve ter um acréscimo de 04 (quatro) meses e 

25 (vinte e cinco) dias, nesta segunda fase, chegando-se a 02 (dois) 

anos e 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.Ainda na 

segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se que incide a atenuante da 

confissão espontânea, prevista no Artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código 

Penal.Assim, a reprimenda deve ser atenuada em de 03 (três) meses e 10 

(dez) dias nesta segunda fase, chegando-se a 02 (dois) anos 05 (cinco) 

meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Na terceira e última fase da fixação 

da pena, há incidência da causa de aumento de pena prevista na parte 

especial do Código Penal, no parágrafo 10 do Artigo 129, assim, a pena 

intermediária deve ser acrescida de 1/3 (um terço), isto é, de 09 (nove) 

meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.Portanto, a pena intermediária 

a que se chega, após a incidência da causa de aumento de pena acima 

mencionada, é a de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses e 30 (trinta) dias de 

reclusão.Por fim, não há causas de diminuição de pena a serem 

reconhecida.ISTO POSTO, observados os contornos acima, CONDENO o 

acusado ADÃO ALVES SERAFIM, a cumprir a pena privativa de liberdade 

de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses e 30 (trinta) dias de reclusão pelo 

crime lesão corporal (Artigo 129, § 2°, inciso IV, c/c § 10º, do CP) em 

regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do CP), já observada à 

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, regido 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.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).Diante disso, dou o direito ao réu de recorrer em 

liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.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.Sem 

condenação ao pagamento das custas.Intime-se a vítima do conteúdo da 

presente sentença, conforme determinado no Art. 201, § 2º, do Código de 

Processo Penal, o réu e o Defensor Público, 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, 17 de novembro de 

2017.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 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, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 26 de abril de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 633423 Nr: 5020-69.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILVAN GONÇALVES DE SOUZA, Cpf: 

02207123103, Rg: 1933838-4, Filiação: Lucineide Alves de Souza e 

Joaquim Gonçalves Filho, data de nascimento: 29/11/1985, brasileiro(a), 

natural de Guiratinga-MT, convivente, borracheiro, Telefone 66-9629-1543. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código: 633423Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fl. 90.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, 23 de Abril de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza 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, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 26 de abril de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 623397 Nr: 6248-16.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO PEREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 ISTO POSTO, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, artigo 

109, inciso VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o 

artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL quanto ao acusado SERGIO PEREIRA DAS 

NEVES, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva 

estatal em perspectiva em relação ao(s) delito(s) que lhe foi (foram) 

atribuído(s) neste feito.Transitada em julgado esta sentença, o que deverá 

ser certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas e anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, 

declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do artigo 337 do CPP .Por 

fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual mandado 

de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, bem como 

baixas e necessárias anotações.Sentença publicada em audiência, saindo 

os presentes devidamente intimados.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa 

Pinheiro Moreira – Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 621125 Nr: 4261-42.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO PEREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 ISTO POSTO, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, artigo 
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109, inciso VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o 

artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL quanto ao acusado SERGIO PEREIRA DAS 

NEVES, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva 

estatal em perspectiva em relação ao(s) delito(s) que lhe foi (foram) 

atribuído(s) neste feito.Transitada em julgado esta sentença, o que deverá 

ser certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas e anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, 

declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do artigo 337 do CPP .Por 

fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual mandado 

de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, bem como 

baixas e necessárias anotações.Sentença publicada em audiência, saindo 

os presentes devidamente intimados.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa 

Pinheiro Moreira – Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 618824 Nr: 1921-28.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT

 ISTO POSTO, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, artigo 

109, inciso VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o 

artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL quanto ao acusado RENATO MARCELINO DOLCE 

DE SOUZA, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva 

estatal em perspectiva em relação ao(s) delito(s) que lhe foi (foram) 

atribuído(s) neste feito.Transitada em julgado esta sentença, o que deverá 

ser certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas e anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, 

declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do artigo 337 do CPP .Por 

fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual mandado 

de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, bem como 

baixas e necessárias anotações.Sentença publicada em audiência, saindo 

os presentes devidamente intimados.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa 

Pinheiro Moreira – Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 617421 Nr: 499-18.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCINALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ISTO POSTO, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 

1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código 

de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face 

de JOSÉ FRANCINALDO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em 

relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito. 

Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a 

sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Por fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, 

bem como baixas e necessárias anotações.Sentença publicada em 

audiência, saindo os presentes devidamente intimados.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira – Estagiária, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633612 Nr: 5155-81.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13.249

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 5155-81.2015.811.0064 – Código 633612.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Elso Carvalho de Souza.

Data e horário: quarta-feira, 25 de abril de 2018, 17h35min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro.

 Advogado: Bruno de Castro Silveira.

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, do Advogado Bruno 

de Castro Silveira. Ausentes a vítima e o acusado.

Vistos etc.

Primeiramente, tendo em vista a pretensão deduzida pela defesa do 

acusado, encartada às fls. 118/120 e o termo da certidão de fl. 112, dando 

conta da não intimação da vítima Ana Lucia Vieira, dê-se vista a Sua 

Excelência o digno Promotor de Justiça, para que se manifeste e, se for o 

caso, decline o atual endereço da mesma.

Consequentemente, fica suspensa a presente audiência, que será 

redesignada em data posterior a manifestação ministerial e quando então 

serão novamente as partes regularmente intimadas.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro 

Moreira – Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Bruno de Castro Silveira

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635720 Nr: 6883-60.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRAO 

GUIMARAES - OAB:12.225

 Vistos etc.

Primeiramente, defiro o pedido de juntada do respectivo instrumento de 

substabelecimento, conforme documento anexo.

Ademais, HOMOLOGO o pedido de desistência das oitivas das 

testemunhas C. V. S., Guiomar Aparecida Cavalcante Rodrigues e José 

Alcimar Cavalcante.

Outrossim, dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que 

dispõe o art. 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os debates 

orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias para a 

defesa do acusado.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro 

Moreira – Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643175 Nr: 4493-83.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR RAFAEL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.527, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSÚ DOS 

SANTOS - OAB:13.620-B MT

 Vistos etc.

Encaminhe-se a vítima Helen Rubia dos Santos Martins da Silva Souza 

para acompanhamento junto à Equipe Multidisciplinar deste Juízo.

Ademais, permaneçam os autos conclusos para a prolação da sentença.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro 

Moreira – Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641227 Nr: 2704-49.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ALMEIDA - OAB:

 Vistos etc.

Primeiramente, ante a ausência do advogado do acusado Dr. Gilberto 

Almeida e ante a impossibilidade da nomeação de Defensor Público, tendo 

em vista o indeferimento da pretensão deduzida pela Defensoria Pública, 

por seu Defensor Dr. Fabio Barbosa, contida no Ofício N° 30/2018/FB, 

datado de 25/04/2018, de adiamento de audiência designada para esta 

data, vez que este Juízo, não pode atrelar a sua agenda à disponibilidade 

ou não de Defensores na Comarca.

Em razão disso nomeio o Dr. Ronaldo Bezerra dos Santos.

Assim, com fundamento no art. 22, §§ 1º e 3º, do Estatuto da Advocacia e 

Ordem dos Advogados do Brasil e considerando, ainda, a Tabela de 

Honorários estabelecida pela Seção da Ordem dos Advogados de Mato 

Grosso, conforme remansoso entendimento jurisprudencial (STF, RE 

160.483, DJU 27.9.85, p. 166.019), arbitro em 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) os honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado 

de Mato Grosso ao advogado nomeado.

Expeça-se certidão, em favor do Advogado Dr. Ronaldo Bezerra dos 

Santos.

Ademais, considerando os termos das certidões de fls. 127 e 137, dando 

conta da não intimação das testemunhas Edson José Sanches Neto e 

Weslaine Soncina da Silva Tavares arroladas pelo Ministério Público, dê-se 

vista a Sua Excelência o digno Promotor de Justiça, para que se manifeste 

e, se for o caso, decline o atual endereço das mesmas.

Consequentemente, fica suspensa a presente audiência, que será 

redesignada em data posterior a manifestação ministerial, e quando então 

serão novamente as partes e testemunhas, regularmente intimadas.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro 

Moreira – Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665263 Nr: 13578-59.2017.811.0064

 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: UAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, no caso vertente, verifica-se que as partes celebraram 

acordo em audiência, nos termos acima descrito.

 Diante disso, o Artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, determina 

que o processo deva ser extinto com resolução de mérito, sempre que as 

partes transigirem e, neste caso, consta presentes os pressupostos para 

homologação da avença, nos termos do referido dispositivo.

 ISTO POSTO, HOMOLOGO por sentença, o acordo noticiado nos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. E, por conseguinte, nos 

termos do Artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil 

JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal, razão pela qual dou a 

sentença por transitada em julgado na presente data.

Homologo ainda o pedido de desistência do prazo recursal deduzido em 

audiência por Sua Excelência, o digno Promotor de Justiça.

Face o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo noticiado nos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. E, por conseguinte, nos 

termos do Artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o feito em apenso (Código n° 667171), COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO.

Por fim, traslade-se o presente termo para os autos em apenso.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660237 Nr: 9184-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DOMINGOS DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388

 Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em 

Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de Novembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito
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JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 864708 Nr: 4817-28.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR FERREIRA DA ROCHA, DELA 

JUSTINA & DELA JUSTINA LTDA, NEXTRANS TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18.808, PAULO HENRIQUE DAS FONTES - 

OAB:176.251-SP, PUBLIUS RANIERI - OAB:182.955-SP

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim de 

Intimar empresa Autora do Fato Nextrans Transporte Ltda, na pessoa de 

seu advogado Dr. PUBLIUS RANIERI, acerca da cota Ministerial de fl.123, a 

seguir: Em atenção a manifestação de fls.121/122, o Ministério Público 

manifesta concordância com parcelamento da obrigação assumida pela 

empresa Nextrans Transporte Ltda, postulando pela intimação do 

advogado constituído para apresentar o comprovante de pagamento da 

primeira parcela.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 806482 Nr: 16835-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G RIBEIRO DA SILVA EPP, ALBANO 

CAVASSANA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim de 

Intimar o Procurador do Autor para comprovar nos autos o cumprimento da 

proposta ofertada em audiência à fl.159, a segunda parcela no prazo de 

05 dias.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 117/2018-cnpar

A JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SINOP-MT, 

no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a Portaria nº 678/2017-PRES, de 07 de dezembro de 2017, 

que suspende o expediente forense no âmbito da Justiça Estadual, no dia 

30 de abril de 2018, ponto facultativo relativo ao Dia do Trabalho;

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente dos Cartórios Extrajudiciais do 

Município de Sinop-MT, no DIA 30 DE ABRIL DE 2018 (segunda-feira), em 

razão do ponto facultativo relativo ao Feriado do Dia do Trabalho 

(01.05.2018), prorrogando-se os prazos para o próximo dia útil 

subsequente.

 Art. 2º - INFORMAR que os serviços do plantão extrajudicial serão 

atendidos normalmente, nos termos do Artigo 111, § 3º, da Seção II, da 

CNGCE – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria do Foro 

Extrajudicial.

 Publique-se. Cumpra-se.

Remeta-se cópia à Corregedoria-Geral da Justiça e à Divisão de Controle e 

Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sinop, 27 de abril de 2018.

ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009771-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL INACIO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004398-18.2018.8.11.0015

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:

LUCIMAR ROBERTO PINTO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004398-18.2018.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Parte Ré: RÉU: LUCIMAR 

ROBERTO PINTO Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da 

inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do 

mesmo Diploma Instrumental. Destarte, DETERMINO à parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 27 de abril de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 206903 Nr: 8514-26.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. DA SILVA -ME, EDSON PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ação de execução de título extrajudicial em que houve acordo e extinção 

do processo pelo pagamento, conforme sentença de p. 47/48. No acordo 

restou acertado o levantamento das restrições ou constrições de bens 

após sua liquidação.

Requerido pela exequente à p. 51 o desarquivamento dos autos para 

baixar a averbação da ação na matrícula do imóvel, sob nº 34.289.

Encerrada a pendenga executiva entre as partes, com efeito, não faz mais 

sentido qualquer restrição ou constrição de bens, pois não resta mais a 

garantir. Pelo contrário, a manutenção da averbação é medida em demasia 

a essas alturas do navegar processual, já extinto. A própria parte 

exequente, que seria a eventual interessada na medida contrária, é quem 

vem pedir sua baixa.

Destarte, devida a baixa.
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Isto posto, DEFIRO o pedido para determinar a baixa da averbação 

AV-04-34.289 na matrícula do imóvel, sob nº 34.289.

Expeça-se ofício ao CRI de Sinop/MT.

Após, retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 254883 Nr: 707-81.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA MARAFON ROHDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, JULIANA FALCI MENDES - OAB:223768, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410

 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$ 42,00 (quarenta e dois 

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.: 101174 Nr: 8177-47.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO, AGENOR CASONATTO, 

SIMONE KOTHARDE CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 14.690, MARCELO GUIMARÃES 

MAROTTA - OAB:OAB/AM10.856, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11.063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 179787 Nr: 579-66.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIANE TEREZINHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MONTANHA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TIAGO MONTANHA PADILHA, Cpf: 

02520234121, Rg: 1491739, Filiação: Elvira Montanha Padilha e Enir 

Rodrigues Padilha, data de nascimento: 01/05/1988, brasileiro(a), natural 

de Porto Alegre-RS, solteiro(a), estudante, Telefone 3531-5550. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do(a) Executados(as) acima indicada(s) e 

qualificada(s), para pagamento do valor do débito fixado na sentença no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo que se não for efetuado em tal prazo, 

incidirá multa de 10% ( dez por cento) sobre o valor da condenação. Valor 

do Débito: 843.318,98 (Oitocentos e quarenta e tres mil e trezentos e 

dezoito reais e noventa e oito centavos)

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença 

porposta por Jociane Terezinha Costa em desfavor do intimando

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO,Defiro o requerimento de 

cumprimento de sentença, de fls. 97/98vº.Intime-se o executado para 

cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do 

débito.Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do 

CPC/2015).Ademais, com relação à certidão de fls. 107, proceda-se a Sra. 

Gestora de acordo com o que determina a CNGC.Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA, digitei.

Sinop, 26 de abril de 2018

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 110052 Nr: 2437-74.2009.811.0015

 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 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAZARIN MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128341

 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.: 123197 Nr: 2371-60.2010.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNEU BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

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.: 163493 Nr: 11403-55.2011.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORECON E SILVA LTDA, SOLANGE SIQUEIRA 

DA SILVA, BRUNO HENRIQUE DA SILVA LOURENÇON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 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.

§ 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.: 170110 Nr: 5133-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO AMAZONAS LTDA - EPP, 

MARCOS ARAUJO ANTUNES DE MACEDO, MAURI ANTUNES DE MACEDO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para , no prazo legal, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos da r.decisão 

de fls. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 77763 Nr: 6132-41.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVALDIR GRAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, PAULA PICHEK LOPES DOS SANTOS - 

OAB:17.773/E, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672 A - MT

 Ante a expedição da Certidão de Averbação, intime-se o (a) advogado (a) 

da parte requerente para, no prazo legal, juntar aos autos o comprovante 

de recolhimento da guia de certidão de autenticação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 39659 Nr: 3115-65.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ZANOLLI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 “Vistos etc. (...). Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

desbloqueado valor ínfimo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do 

crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja 

feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a 

este processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 

(cinco) dias. Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, 

aos demais atos de alienação pela forma indicada, intime-se o exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o andamento dos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 154156 Nr: 2137-44.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE APARECIDA PASQUALETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD. RECUPERAÇÕES, JUVENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BORTOLETO FERREIRA 

- OAB:13396/MT

 "Vistos etc.Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que defiro, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício do exequente de modo menos 

oneroso para o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior 

gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo 

e a efetividade da prestação jurisdicional. (...). Não havendo a efetivação 

do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte 

exequente requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. Intime-se. 

Cumpra-se."

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004140-08.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

MOREIRA DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA BELARMINA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004140-08.2018.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

MOREIRA DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA Parte 

Ré: RÉU: JOSEFA BELARMINA OLIVEIRA DA SILVA Vistos, etc... Cite-se a 

ré para que efetue o pagamento do débito, devidamente acrescido de 5% 

de honorários advocatícios, ou ofereça embargos, tudo no prazo de 15 

dias, art. 701 e 702 do referido diploma. Faça constar no mandado que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a devedora poderá 

requerer que lhe sejam permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês, art. 701, § 5º do CPC. Fica advertida que se no referido prazo não 

oferecer embargos, o mandado de citação converter-se-á em título 

executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo pagamento no prazo 

legal, a ré será isenta do pagamento de custas processuais, art. 701, § 1º 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000977-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GONZATTI RIBEIRO (EXECUTADO)

TEREZINHA GONZATTI (EXECUTADO)

KAROLINI GONZATTI RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000977-20.2018.8.11.0015 Parte Autora: EXEQUENTE: 

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME Parte Ré: EXECUTADO: TEREZINHA 

GONZATTI, KAROLINI GONZATTI RIBEIRO, GUSTAVO GONZATTI RIBEIRO 

Vistos, etc... Em se tratando de pessoa jurídica, não basta apenas a 

declaração de pobreza ou de prejuízo da empresa, é necessária a 

comprovação do estado financeiro da empresa a permitir ao Magistrado 

visualizar risco as suas atividades, caso tenha de arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios. Neste sentido: “Agravo de 

instrumento. Justiça Gratuita. Indeferimento em 1º grau. Correção da 

medida. Pedido formulado por pessoa jurídica que deve ser instruído com 

provas cabais de que não possui condições econômicas de suportar os 

encargos do processo. Documentos acostados aos autos que não são 

suficientes para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica. 

Benefício indeferido. Decisão mantida. Recurso improvido”. (Processo AI 

20943609720178260000 SP 2094360-97.2017.8.26.0000, Orgão Julgador 

32ª Câmara de Direito Privado, Publicação 09/06/2017, Julgamento 8 de 

Junho de 2017, Relator Ruy Coppola) Pelo exposto, determino a intimação 

da empresa/exequente para que no prazo de 15 dias comprove, 

objetivamente, sua incapacidade econômica para arcar com as custas 

processuais, sob pena de indeferimento do benefício. Havendo ou não 

manifestação, cls. para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001939-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA ALVES OAB - MT19155/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AJACE SANTOS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001939-43.2018.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

SISAN ENGENHARIA LTDA Parte Ré: RÉU: RODRIGO AJACE SANTOS DA 

SILVA Vistos, etc... Considerando que a Autora manifestou somente ter 

interesse na realização da audiência de conciliação/mediação se o Réu 

tiver interesse em composição amigável, determino a citação do Réu para 

integrar a relação processual, intimando-o para que se manifeste em cinco 

dias sobre o interesse ou não na realização da referida audiência. 

Havendo interesse, façam-me os autos cls. para designação da audiência 

de conciliação, caso contrário, fica o Réu advertido 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 290301 Nr: 2486-37.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO RONDON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIA ARAÚJO SILVA TEIXEIRA - 

OAB:OAB/

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Diante da certidão de fls. 74, determino a devolução da presente missiva 

com as baixas necessárias, nos termos do art. 393 da CNGC/MT.

 Às Providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158500 Nr: 5705-68.2011.811.0015

 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: RENATO TENÓRIO ALVES - ME, RENATO TENÓRIO 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASPRESS TRANSPORTADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RIBEIRO 

FURTADO BLANCO - OAB:13292/MT, CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138436

 (...) Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004135604, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 06/08/2013) (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71004135604 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 08/08/2013) (Negritei) Por fim, como a 

Autora disse em sua inicial que “nenhum aviso foi emitido pela mesma, ou 

pelo órgão de restrição de crédito” sobre a inclusão de seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito, deixo claro que o dever de notificar o 

devedor da inscrição não cabe ao credor, e sim ao órgão mantenedor, nos 

termos da Súmula 359 do STJ. Diante do exposto, CONFIRMO a tutela 

antecipada anteriormente concedida às fls. 45/46, e nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e, 

por ter sucumbido na maior parte dos seus pedidos (parágrafo único do 

artigo 86 do CPC/15), condeno a Autora nas custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

ficando sua cobrança suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, eis 

que beneficiário da justiça gratuita (fls. 45/46). Considerando o aqui 

decidido, determino que a Ré emita novo boleto, no valor de R$ 1.096,00, 

sem incidência de juros e correção monetária, devendo a Ré dar prazo e 

intimar a Autora para o pagamento do referido boleto. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 

(quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 
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porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários de segunda fase. P.R.I.C. Sinop, 26 

de abril de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 270055 Nr: 9817-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO JANGUAS DA CUNHA, MARIA HELENA LISBOA 

DA CUNHA, DANIELLI ANNA LISBOA DA CUNHA, MICHELLI LISBOA DA 

CUNHA, MIRIELLI LISBOA DA CUNHA, JOÃO EDUARDO LISBOA DA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLV LISBOA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - OAB:17868/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Processo nº 9817-07.2016

Vistos, etc.

Aguarde-se o cumprimento das determinações constantes no termo de 

audiência de fls. 329/330.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 124448 Nr: 3661-13.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA OLIVA FRUGOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 (...) Por essas razões, e tudo o mais que consta dos autos, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para DECLARAR nulo o trecho da 

cláusula 7ª que prevê a possibilidade da Arrendadora “considera-lo 

rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação, 

notificação, aviso ou de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial”, e 

AFASTAR da cláusula de número 8 (fls. 32-v), a incidência dos juros 

moratórios e da multa contratual (item ii e iii), mantendo apenas para o 

período de inadimplência a incidência da comissão de permanência, a qual 

deve observar a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco 

Central do Brasil, limitada à taxa contratada, não podendo, entretanto, ser 

cumulada com a correção monetária ou outros encargos moratórios, nos 

termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ, bem como para 

DETERMINAR a restituição tanto dos valores pagos a maior decorrentes da 

cobrança dos juros moratórios e multa, tudo de forma simples, com 

correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso de cada 

parcela, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Considerando 

que as partes foram vencidas e vencedoras, condeno-as ao pagamento 

das custas processuais (50%) pro-rata e em honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo 50% de responsabilidade do 

Autor e 50% de responsabilidade do Réu, art. 86 do CPC/15. Com o 

trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se 

(art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 

06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. 

Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora 

para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários se segunda 

fase. P.R.I.C. Sinop, 26 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.: 156284 Nr: 3398-44.2011.811.0015

 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: LICIANE DE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARALINA RIBEIRO COSTA - 

OAB:15.053-MT, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido, juntado aos autos às fls.202/209, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 211388 Nr: 12052-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO OLIMPIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RODRIGO GHESTI - 

OAB:33.775/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12052-15.2014

Vistos, etc...

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que o executado não possui bens passiveis de penhora.

Deste modo, cumpra-se a decisão de fls. 119.

Intime-se.

Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 83935 Nr: 1401-65.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. L. LOPES CONFECÇÕES LTDA, NEUSA 

LUBKE LOPES

 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:

 Processo nº 67/2007

Vistos, etc...

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que os executados não possuem bens passiveis de penhora.

Deste modo, cumpra-se a decisão de fls. 181.

Intime-se.

Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001342-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001342-74.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO SAFRA S-A Vistos, etc. Trata-se de ação de prestação de contas 

que Paloma Distribuidora de Veículos Ltda move contra Banco Safra S/A 

em razão de que este “efetuou inúmeros descontos na conta bancária de 

titularidade dessa, conquanto indiciou-os com termos genéricos, ou seja, 

não discriminou a origem dos mesmos, conforme demonstrado nos 

extratos bancários que acompanham a presente exordial”. Afirma que tais 

descontos perfazem a quantia de R$ 4.947.174,14, razão pela qual visa a 

prestação de contas dos seis contratos entabulados com a requerida, 

cuja soma perfaz um total de R$ 2.695.000,00, no entanto fixou o valor da 

causa em singelos R$ 1.000,00, “para meros efeitos fiscais, ante a 

impossibilidade de sequer esquadrinhar valor estimado”, o que fez com 

fundamento no Agravo de Instrumento nº 47776/2016, verbis: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO- IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS- ESPECIFICAÇÃO DO VALOR ALMEJADO PELA 

PARTE - RECURSO DESPROVIDO. O julgamento do recurso se deu em 

observância ao Código de Processo Civil de 1973, visto que a decisão 

fora proferida e publicada na vigência do referido diploma legal. Na 

hipótese em que a parte especificar a quantia almejada com a prestação 

de contas, deve referido valor ser atribuído à causa. Inteligência do art. 

259, V, do Código de Processo Civil de 1973. (AI 47776/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016). 

Tratando-se de ação de prestação de contas é possível atribuir à causa o 

valor de alçada apenas e tão somente quando não há a possibilidade de 

aferir, de plano, o proveito econômico pretendido pela parte. Contudo, no 

caso dos autos, a autora especifica a quantia almejada, valor que deve 

ser atribuído à causa, nos termos do art. 292, II do CPC. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALOR DA CAUSA QUE DEVE 

CORRESPONDER AO DO CONTRATO. EXEGESE DO ART. 259, V, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Versando o objeto do litígio sobre 

prestação de contas de contrato de empreitada, que possui valor certo e 

determinado, o valor da causa deve corresponder ao do contrato. 

Impugnação ao valor da causa julgada procedente. DERAM PROVIMENTO 

AO RECURSO. UNÂNIME (Agravo de Instrumento Nº 70055312524, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal 

Pra, Julgado em 22/08/2013) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO 

DE CONTAS. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS 

LEGAIS. ORDEM PARA A ADEQUAÇÃO DO VALOR. DEVER DO 

MAGISTRADO.1. Havendo relação contratual entre as partes, a fixação do 

valor da causa da presente demanda de Prestação de Contas deve ser 

feita com base na previsão contida no art. 259, V, do Código de Processo 

Civil.2. Sendo discrepante o valor conferido à ação face às exigências da 

lei processual civil no tocante ao tema, é permitido ao magistrado ordenar 

a correção do valor, ainda que de ofício.RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 

11ª C.Cível - AI - 957056-3 - Cambé - Rel.: Vilma Régia Ramos de Rezende 

- Unânime - J. 29.05.2013) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. Tratando-se de ação de prestação de contas é 

possível atribuir à causa o valor de alçada quando não há possibilidade de 

aferir, de plano, o proveito econômico pretendido pela parte. Contudo, no 

caso dos autos, a autora especifica a quantia almejada, valor que deve 

ser atribuído à causa. Inteligência do art. 259, V, do CPC. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70063079743, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson 

Rolim Stocker, Julgado em 26/02/2015) Pelo exposto, com fundamento no 

art. 292, II e § 3º do CPC, fixo o valor da causa em R$ 2.695.000,00, e 

determino a intimação da autora para que proceda ao recolhimento da 

diferença das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000476-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MATIAS NOGUEIRA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000476-66.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: JOAO 

MATIAS NOGUEIRA DOS REIS Vistos, etc... Consultando o sistema do PJE 

é possível verificar que esta ação é uma reprodução da ação proposta e 

distribuída inicialmente a Quarta Vara Cível desta Comarca, Processo nº 

1010381-32.2017.8.11.0015. Como se sabe a distribuição da petição inicial 

torna prevento o juízo, art. 59 do CPC, e todo processo extinto sem 

resolução de mérito, quando reiterado o pedido, deve ser distribuído por 

dependência ao primeiro processo, nos termos do art. 286, II, do CPC 

Deste modo, verifica-se a prevenção do juízo da 4ª Vara Cível local para o 

exame da ação, considerando a vinculação do juízo natural e ainda, a 

ausência de qualquer fato novo a ensejar a propositura da mesma ação 

na justiça comum. Neste sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO – 

PREVENÇÃO – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – ART. 253, II, DO CPC – 

CONFLITO PROCEDENTE. No caso, fora proposta ação de busca e 

apreensão, a qual havia sido anteriormente extinta, sem resolução do 

mérito, ante o pedido de desistência da parte autora, de modo que sendo 

ajuizada nova ação, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, 

aplica-se o disposto no art. 253, inc. II, do CPC, devendo este feito ser 

distribuído por dependência àquele. (CC 144415/2014, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2015, Publicado no 

DJE 16/02/2015). Desta forma, declino da competência e determino a 

remessa dos presentes autos a 4ª Vara Cível desta Comarca para seu 

regular processamento. Proceda-se as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004272-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSO RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004272-65.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

ADELSO RODRIGUES SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: PISO BOM 

CONCRETO USINADO LTDA - ME Vistos, etc... Em consulta aos sistemas 

de informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que o Autor é 

proprietário de vários imóveis e veículos, além de possuir uma voluptuosa 

disponibilidade financeira em espécie, evidenciando desta forma não ser 

“necessitado” na concepção e para os fins da Lei que rege a matéria, 

razão pela qual indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Intime-se o Autor para que proceda ao pagamento das custas 

processuais no prazo de 15 dias, sob pena do cancelamento da 

distribuição do feito, art. 290 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004430-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO EDEVALDO TOMELIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 364 de 492



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004430-23.2018.8.11.0015 Parte Autora: 

EMBARGANTE: TARCISIO EDEVALDO TOMELIN Parte Ré: EMBARGADO: 

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP Vistos, etc... Apense-se aos 

autos nº 1003972-06.2018.8.11.0015. Tarcísio Edevaldo Tomelin ingressou 

com os presentes embargos de terceiro em face de Lavoro Agrocomercial 

Ltda. ao fundamento de que possui um contrato de arrendamento com o 

Sr. Camilo Perazzoli, recebendo deste 3.850 sacas de 60 kg de soja 

anualmente. Alega que o Sr. Camilo Perazzoli colheu a soja cultivada em 

sua propriedade e a depositou no armazém da empresa Agro Seeds 

Armazéns Gerais Ltda, lhe transferindo a propriedade de 3.850 sacas de 

soja de 60 kg a fim de pagar o arrendamento, no entanto afirma que o 

referido produto foi arrestado em decorrência da liminar deferida no 

processo de execução nº 1003972-06.2018.8.11.0015 que a embargada 

move contra Edimar Jose Vendruscolo, Felipe Brescovit Berticelli e Soraia 

Regina Brescovit Vendruscolo, razão pela qual busca a tutela deste juízo. 

Com a inicial vieram os romaneios ID 12874642 e a autorização de 

transferência de produto ID 12874644, que demonstram que o Sr. Camilo 

Perazzoli possuía soja depositado junto à Agro Seeds Armazéns Gerais e 

transferiu 231.000 kg do produto para o Sr. Tarcisio Edvaldo Tomelin, ora 

embargante. Conforme documento ID 12874656, ao cumprir o mandado de 

arresto o Sr. Oficial de Justiça certificou que o gerente comercial do 

armazém apresentou o romaneio de entrada de produtos em nome do 

executado Felipe B. Berticelli que demonstrou a entrada de 3.135.640,00 

kg de soja, o equivalente a 52.260 sacas de 60 kg, no entanto segundo 

ele, “na referida unidade de armazenamento não existia o referido produto, 

não sabendo este, ou não querendo informar qual foi o destino do 

mesmo”, no entanto ao vistoriar o armazém, verificou a existência de 

350.000 kg de soja avariado, que segundo o gerente comercial do 

estabelecimento, seriam de terceiras pessoas. Por fim, o Sr. Oficial de 

Justiça certificou que o sócio administrador e representante legal do 

armazém é um dos executados, “de maneira que, fica de uma certa forma, 

duvidosa qual seria a origem ou até mesmo quem seria o proprietário 

daquela pequena quantidade de produto restante no deposito do 

armazém”. Pelo exposto, considerando que o feito não foi instruído com 

provas robustas, tais como contrato de arrendamento, matrícula do imóvel, 

notas fiscais de entrada e de saída, etc, bem como que os romaneios ID 

12874642 e a autorização de transferência de produto ID 12874644 são 

documentos produzidos de forma unilateral pela empresa de propriedade 

do executado na ação nº 1003972-06.2018.8.11.0015, recebo os 

embargos para discussão, sem, no entanto, suspender as medidas 

constritivas sobre o bem litigioso, art. 678 do novo CPC. Considerando que 

o domínio sobre o produto deve ser documentalmente comprovado, deixo 

de designar audiência de justificação prévia. Certifique-se esta decisão 

nos autos principais. Cite-se o embargado na pessoa de seu advogado, 

ou pessoalmente caso não tenha procurador constituído nos autos 

principais, art. 677, § 3º do CPC, para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo de 15 dias, art. 679 do referido diploma. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004524-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004524-68.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA DE ABREU Vistos, etc... Devidamente 

comprovada a mora da devedora, conforme notificação extrajudicial de ID. 

12926144 – Pág. 07/08, 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, a devedora 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 a Requerida 

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 a 

Requerida, 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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004525-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEAU CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004525-53.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: BEAU 

CORPS ARTE ESTETICA LTDA - ME Vistos, etc... Devidamente 

comprovada a mora da devedora, conforme notificação extrajudicial de ID. 

12926275, 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, a devedora 

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 a Requerida 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 a Requerida, 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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004526-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO FLORA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004526-38.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

LEANDRO FLORA TEIXEIRA Vistos, etc... Devidamente comprovada a 

mora do devedor, conforme notificação extrajudicial de ID. 12926501 – 

Pág. 07/08, 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 
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Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao Requerido, 

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

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004436-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA CANDIDA BEAL CAGNINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004436-30.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o recolhimento das 

custas de distribuição, conforme dispõe o art. 260 do CPC. Após, se 

presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado. Decorrido o prazo, sem 

que haja comprovação do recolhimento das custas, devolva-se o presente 

feito ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as 

formalidades legais, conforme dispõe o art. 267, I do CPC. Intime-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 70931 Nr: 10523-73.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, GILBERTO ROMANO DE PAULA - OAB:OAB/MT 12.421 B, LILIANE 

ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION 

DE PAULA - OAB:11063-B/MT, SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OLENIR GUIMARÃES - 

OAB:3338-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). Hugo Fernando Amaral Furtado para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 71411 Nr: 173-89.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR NARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA LINDOYA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO WYPYCH - 

OAB:67159/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). Ledocir Anholeto para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122965 Nr: 2135-11.2010.811.0015

 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: RIO AREIA MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JORGE MOMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). Manoela De São José Ramos para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 61477 Nr: 1186-60.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. P. M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES, MARA 

APARECIDA DELFINO PEREIRA, CLEUBER MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). Marcio Fernando Carneiro para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 202982 Nr: 5334-02.2014.811.0015

 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: VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIANE SOBIERAL DAL SOGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14.077.A

 Código nº 202982

Ante o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos nº 

8838-50.2013.811.0015 – Código nº 187581 translade-se cópia da 

referida sentença para estes autos.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130984 Nr: 10200-92.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAELE KARANA COMÉRCIO DE FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). Thiago Rebellato Zorzeto para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 260536 Nr: 4027-42.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE TEREZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - 

OAB:13735/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). Thiago Vizzotto Roberts para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 216520 Nr: 16005-84.2014.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUDIR JOSE RUPOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HONÓRIO DE ARAÚJO SAMPAIO, 

JOSE DANTAS DE SOUZA, IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, 

FLÁVIA DOMINGOS FLAUZINO, ALDEMAR MEAZZA, ANGELA PAZIN, 

IRANI ZANOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE RÚPOLO - 

OAB:OAB/MT 16.028, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT, DANIEL MOURA NOGUEIRA - OAB:MT/5.465, LUIS 

AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, LUIZ PIRES 

ROCHA - OAB:13067/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr(a). Weverton Pereira Rupolo para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179218 Nr: 15098-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA, GRACIELI ANTONIA 

MILLER VERRUCK, VANDERLEI WEIGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para manifestar-se sobre certidão de fl. 

170, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 220525 Nr: 18727-91.2014.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI JOTON, GECI MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco)dias manifestar sobre endereços de fls. 52/53 e caso requeira a 

expedição do mandado, efetuar o pagamento da da(s) diligência do (a) 

Senhor (a). Oficial de Justiça, devendo a referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 203622 Nr: 5869-28.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA PEREIRA MENDES - 

OAB:OAB/MT 16.980, EUCLÉSIO BORTOLAS - OAB:17.544-MT, SILVIA 

RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 (...) À vista do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o 

fim de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e 

condenar o requerido ao pagamento da quantia indevidamente descontada 

do benefício previdenciário da requerente (R$1.950,00), em dobro, cujo 

valor deve ser corrigido pelo INPC, a partir da data de cada desconto e 

calculado em dobro, com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC/2015 c/c art. 

405 do CC. Condeno-o, ainda, ao pagamento de indenização por danos 

morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a 

partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação 

(art. 240 do CPC/2015 c/c art. 405 do CC).Por fim, condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

no artigo 85, § 2º, NCPC.Transitada esta em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias, observando-se o que 

determina a CNGC, com relação às custas processuais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 26 de abril de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173150 Nr: 8309-65.2012.811.0015

 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: MADALENA CACEMIRO DE CARVALHO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA, 

IVANILDO RAMOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO C. MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:OAB/MT 7429, VILSON ROQUE BOCCA - OAB:OAB/MT 16.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE TAVARES DOS 

REIS - OAB:OAB/SP 267.088, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 (...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial e revogo a medida de urgência concedida às fls. 40/41. Condeno 

a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários e 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo 

Civil de 2015. Entretanto, a cobrança de tais verbas fica sobrestada, haja 

vista que a requerente é beneficiária da assistência judiciária gratuita (fls. 

41 e fls. 263/266).Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sinop/MT, 26 de abril de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 190180 Nr: 11631-59.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marceli Cichoki Spadotto Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LOURENÇO AIOLFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA MARCON - 

OAB:30627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 (...) À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios 

para CONVERTER o mandado inicial em executivo (art. 701, §2º, do 

CPC/2015) e condeno o requerido ao pagamento da importância de 

100.000,00 (cem mil reais) referente ao cheque de fls. 11, valor 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 do 

título. Condeno o requerido/embargante ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, 

do Código de Processo Civil de 2015, contudo, a cobrança de tais verbas 

fica sobrestada, haja vista que lhe concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Transitada esta em julgado, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, intime-se o credor a se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento, ficando condicionado o início da 

fase de cumprimento de sentença ao aporte do título original aos autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 26 de abril de 2018. 

GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171847 Nr: 7013-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTOMAR ROQUE LENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS PINTO SOUZA, FRANCISCA SILVA 

COSTA SOUZA, EDMILSON RODRIGUES SOARES, ROSA PINTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00, referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de Citação da parte requerida Luis Pinto Souza e Francisca Silva 

Costa Souza, tendo em vista que foi infrutífera a citação por carta, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 258723 Nr: 2931-89.2016.811.0015

 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: TARCISIO SCHNEIDER, ROSANE REMPEL SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 273/274, uma vez que o art. 90, §3º, do CPC, 

isenta as partes do pagamento das custas remanescentes, no entanto, os 

valores cobrados às fls. 241, equivalem ao pagamento das custas iniciais, 

que ficaram suspensos em virtude do AI nº 40053/2016 (fls. 162/163), 

entretanto, conforme se verifica às fls. 214/215, os exequentes desistiram 

o aludido recurso, devendo arcar com o pagamento das custas iniciais.

Desta forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder com o recolhimento das custas iniciais, sob pena de inscrição 

em dívida ativa.

Decorrido o prazo e não havendo recolhimento das custas, proceda-se a 

Sra. Gestora de acordo com o que determina a CNGC.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 78390 Nr: 6737-84.2006.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A (atual denom. de Banco 

Autolatina S.A.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONI CRISTINA MACHADO ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 13.889, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o 

requerido a depositar em juízo o veículo descrito na inicial ou o seu 

equivalente em dinheiro, sob pena de não o fazendo, sofrer execução por 

título judicial em relação ao débito existente e acessórios.Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido, nos 

termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015.Transitada 

esta em julgado, se não houver requerimentos, arquivem-se os autos, com 

as anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 84482 Nr: 1945-53.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATTIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A

 Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO, cuja 

sentença de fls. 220/221, extinguiu o feito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC, determinando a expedição de alvará eletrônico para liberação dos 

valores penhorados às fls. 205; condenando o executado o pagamento 

das custas processuais. Às fls. 224/228, o executado se manifestou, 

alegando que o cálculo apresentado pela exequente não deve prosperar, 

uma vez que este não utilizou os índices de juros corretos, pugnando 

assim pela homologação dos cálculos apresentados às fls. 229/232. Às 

fls. 237/245, a exequente se manifestou aduzindo inicialmente que estaria 

preclusa qualquer possibilidade de discussão a respeito do índice 

utilizado, uma vez que a fase de impugnação ao cumprimento de sentença 

já se exauriu, não existindo nenhum erro nos cálculos apresentados pela 

exequente. (...) DECIDO. Compulsando os autos, verifico que não assiste 

razão ao executado, uma vez que, realizada a penhora às fls. 204/206, 

este foi intimado, através de seu advogado (fls. 207), para que pudesse 

impugna-la, entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo, conforme 

certificado às fls. 214, operando-se assim a preclusão temporal. Nesse 

sentido: (...) Ademais, observo que a sentença de fls. 220/221, não 

sofreu, dentro do prazo legal, a interposição de qualquer recurso, de 

modo que transitou em julgado, conforme certificado às fls. 233. Assim, a 

aludida sentença não pode sofrer modificações, sob pena de ofensa à 

coisa julgada, conforme assegura a Constituição Federal, em seu art. 5º, 
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inciso XXXVI e arts. 502 c/c 507 do CPC. Desta forma, resta prejudicada a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 224/228, uma vez que se 

operou a preclusão temporal do pedido; bem como houve o trânsito em 

julgado da sentença de fls. 220/221. Cumpra-se a decisum de fls. 220/221, 

expedindo-se o necessário. Após, pagas as custas, pelo executado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 83752 Nr: 1225-86.2007.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar 

rescindido o contrato firmado entre as partes (fls.09/10), consolidando 

nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena do veículo 

descrito na inicial (Fiat Uno Mille Eletr, Ano:1995/1995, cor: vermelha, 

Chassi: BD146000S5454169, Placa: JYE-8875), cuja apreensão liminar 

torno definitiva, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito em 

julgado da sentença.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o 

valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil de 2015.Transitada esta em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 210569 Nr: 11453-76.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, condenando o embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do 

Novo Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser 

beneficiário da assistência judiciária gratuita (fls.30-v).Com o trânsito em 

julgado, traslade-se cópia da sentença para os autos principais e 

arquivem-se estes autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 216034 Nr: 15679-27.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA CAMARA SANTOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA, 

ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - 

OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONOGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5.759/MT

 Código nº 216034

Defiro o pedido de fls. 475, para acrescentar os seguintes pontos 

controvertidos àqueles descritos às fls. 469/472: 1- a autora concorreu 

culposamente pelo evento; 2- houve dano estético e; 3- houve 

responsabilidade da primeira requerida no evento.

Ademais, ante a manifestação de fls. 484, nomeio novo perito o Dr. 

Marcos Fernandes da Rosa, médico ortopedista, que poderá ser 

encontrado na Rua das Hortências, 1439 (Sinop Clínica) - Setor Comercial, 

Sinop –MT, o qual deverá cumprir o encargo, independentemente de 

compromisso, nos exatos termos da decisão de fls. 469/472.

Intime-se o perito da nomeação.

Intimem-se as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 196273 Nr: 18011-98.2013.811.0015

 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: JOSÉ RAFAEL ALVES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGILOS MOTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELI ALVES FERREIRA - 

OAB:17.978-MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 41. Em consequência, 

com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

18011-98.2013.811.0015 – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS movida por JOSÉ RAFAEL ALVES CAVALCANTE 

em face de SIGILOS MOTEL.

Sem custas, nos termos do art. 90, §3º do CPC.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205015 Nr: 7001-23.2014.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM DA SILVA COSTA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que a AUTORA 

impugnasse a contestação.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que, no prazo legal, especifiquem as provas que 

pretendem produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua 

finalidade, sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se 

pretendem o julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 74765 Nr: 3169-60.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO, NOELI ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ALBERTO DA SILVA (ESPÓLIO), 

ELIANA MARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, JUSIANE REGINA BASSO - OAB:10319/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DE OLIVEIRA - 

OAB:MT-3.548 A

 Ante a inércia noticiada às fls. 192, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168049 Nr: 3026-61.2012.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão de fls. 89, oficie-se a Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado do Pará.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 42519 Nr: 6923-78.2004.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. – 

CEMAT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

JEAN LUIS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE E MINERAÇÃO CELESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 Desentranhe-se o pedido e documentos de fls. 221/225, uma vez que o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser anotado 

no distribuidor. Proceda a Sra. Gestora de acordo com o artigo 1.228 da 

CNGC.

Após, citem-se os sócios da executada, qualificados às fls. 224, 

incluindo-os no polo passivo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca da instauração do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, nos termos do art. 135, do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182096 Nr: 3029-79.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE SOUZA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LORENCINI DEMONIER, VAGO 

VEÍCULOS COM. E REP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REIS FRIZON - 

OAB:20221/O - MT, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MENEZES - OAB:15.965-ES, 

WELLINGTON BONICENHA - OAB:6578/ES

 Conforme certidão de fls. 282, a parte requerida deixou de comprovar a 

distribuição da Carta Precatória, importanto assim na desistência da 

inquirição das testemunhas Josias da Silva Amorim e Fabio Cesar Lima 

Covre, conforme art. 455, §3º, do CPC.

Intimem-se as partes para apresentar as alegações finais, nos termos do 

art. 364, §2º do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 154346 Nr: 2342-73.2011.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA NASCIMENTO CEGOVIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179341 Nr: 105-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172523 Nr: 7761-40.2012.811.0015

 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: MILTON MATTIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO INGÁS LTDA., BRADESCO 

AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (trinta) dias DIAS

AUTOS N.º 7761-40.2012.811.0015 – código 172523

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 MATTIOLLI

PARTE RÉ: AUTO POSTO INGÁS LTDA. e BRADESCO AUTO/RE CIA DE 

SEGUROS S/A

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/07/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 248.050,01

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte Requerido(a): Auto Posto Ingás Ltda., 

CNPJ: 04071119000106, brasileiro(a), , Endereço: Rua das Amendoeiras, 

Nº 312, Ao Lado do Colégio Cad, Bairro: Jardim Maringá I, Cidade: 

Sinop-MT, 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: “MILTON MATIOLLI, brasileiro, casado, empresário, 

inscrito no CPF sob o nº 491.528.159-00, RG sob o nº 35300252/PR, 

residente e domiciliado na Rua das Nogueiras, nº 491, centro, na cidade 

de Sinop – MT, CEP 78.550-266, vem à presença de V. Exa, por seu 

procurador firmatário ‘’ut’’ documento de procuração incluso, propor a 

presente, AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA em face de AUTO POSTO 

INGÁS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CGC(MF) 04.071.119/0001-06, 

estabelecida comercialmente a Av. dos Ingás, nº 4392, na cidade de Sinop 

– MT CEP 78.550-000 e BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

(SUCESSORA DE UNIÃO NOVO HAMBURGO DE SEGUROS S.A), pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 92.682.038/0001-00, estabelecida a Rua 

Barão de Itapagipe, nº 225, Rio Comprido, na cidade de Rio de Janeiro, RJ, 

CEP 20.261-901, pelos seguintes fatos e fundamentos abaixo expostos: 

DOS FATOS: O requerido possuía um veículo em seu nome, veículo que 

tinha sido vendido para a primeira requerida, veículo VOLVO NL 12 360 

EDC 4X2 REB CHASSI 98YN5AOVE659761, PLACAS KAH 8990, DIESEL. 
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Sendo que mesmo estando em nome do requerente, tendo o veiculo sido 

vendido ao primeiro requerido este não tinha efetuado a transferência do 

mesmo junto aos órgãos de trânsito. Mas como prova da propriedade o 

primeiro requerido firmou com a segunda requerida uma apólice de 

seguros na data de 02/06/2004, apólice 031532580530, com vigência das 

24:00 horas dos dia 30/04/2004 às 24:00 horas do dia 30/04/2005. Sendo 

que na data de 10/09/2004, como consta cópia do processo em anexo, 

ocorreu sinistro envolvendo o veículo segurado. Deste acidente, fora 

impetrado ação judicial perante o Juizado Especial da Comarca de Sinop – 

MT, processo nº 8554-57.2004.811-0015, que devido à impossibilidade de 

ser ‘’denunciado à lide’’ no processo, a seguradora através de seu 

representante Amazônia Corretora de Seguros, lhes comunicou que após 

o término do processo e que fosse efetuado, algum pagamento a 

seguradora iria ressarcir tais valores. Já que a lei 9.099/95 em seu artigo 

10º assim dispõem: Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma 

de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o 

litisconsórcio’ Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. É vedada denunciação à lide no sistema do 

Juizado Especial Cível, em face do disposto no art. 10 da Lei nº 9.099/95. 

Não pode a fornecedora de serviço de energia elétrica pretender 

denunciar a AES Sul à lide, sob a alegação de que contrata os serviços 

dela e os repassa aos consumidores, devendo responder perante a 

consumidora, restando-lhe a possibilidade de buscar seu prejuízo 

regressivamente, se assim entender. Inexistência de vínculo jurídico entre 

a autora-consumidora e a AES Sul. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Recurso Cível Nº 71000831974, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 04/04/2006) 

Acórdão nº 71000831974 de Turmas Recursais, Terceira Turma Recursal 

Cível, 04 de Abril de 2006 TJRS. E no presente caso após, ter percorrido 

todos os tramites legais, como instrução processual e recurso de 

apelação para a instância superior, fora mantida a sentença que tinha sido 

proferida perante o juizado especial. Sendo que esta sentença condenou 

ao pagamento da quantia de R$ 210.228,39 (duzentos e dez mil, duzentos 

e vinte e oito reais e trinta e nove centavos). Como a primeira requerida, 

não possuía bens o autor da ação, executou, penhorou e adjudicou um 

imóvel de propriedade do requerente, conforme demonstra documentos 

anexo (copia integral do processo), ou seja, a primeira e segunda 

requerida por obrigação contratual são responsáveis pelo ressarcimento 

destes valores. Já que dispõem o artigo 757 do NCC; Art. 757. Pelo 

contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do 

prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a 

coisa, contra riscos predeterminados. Ou seja, a obrigação da segunda 

requerida é o pagamento do valor que fora despendido pelo requerente, 

Art. 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o 

pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. § 1º Tão 

logo saiba o segurado das conseqüências de ato seu, suscetível de lhe 

acarretar a responsabilidade incluída na garantia, comunicará o fato ao 

segurador. § 2º É defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade 

ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudica do, ou 

indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador. § 3º 

Intentada a ação contra o segurado, dará este ciência da lide ao 

segurador. § 4º Subsistirá a responsabilidade do segurado perante o 

terceiro, se o segurador for insolvente Desta forma a seguradora sabia da 

existência da presente ação, eis que aberto um ocorrência, para com 

esta, perante seu representante legal Amazônia Seguros. Neste sentido: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATO DE SEGURO – AÇÃO 

AJUIZADA PELA VÍTIMA CONTRA A SEGURADORA – LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM – ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO – 

DOUTRINA E PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. I – As relações 

jurídicas oriundas de um contrato de seguro não se encerram entre as 

partes contratantes, podendo atingir terceiro beneficiário, como ocorre 

com os seguros de vida ou de acidentes pessoais, exemplos clássicos 

apontados pela doutrina. II – Nas estipulações em favor de terceiro, este 

pode ser pessoa futura e indeterminada, bastando que seja determinável, 

como no caso do seguro, em que se identifica o beneficiário no momento 

do sinistro. III – O terceiro beneficiário, ainda que não tenha feito parte do 

contrato, tem legitimidade para ajuizar ação direta contra a seguradora, 

para cobrar a indenização contratual prevista em seu favor (STJ – Quarta 

Turma – REsp 401718/PR – Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

– Julg. em 03-9-2002 – DJ 24-3-2003, p. 228). No presente caso 

adjudicado um imóvel urbano de propriedade do requerente. Desta forma 

vem por força contratual, impetrar a presente ação judicial, para receber 

os valores que lhe são devidos. ‘’EX POSITIS’’ 1- Requer a concessão dos 

benefícios da AJG, eis que não possui condições de efetuar no presente 

momento o pagamento das custas processuais sob pena de seu sustento 

e de sua família. 2- Posteriormente requer seja determinada a citação das 

requeridas (correios AR), para que efetuem o pagamento ao requerente 

do valor de R$ 248.050,01 (duzentos e quarenta e oito mil, cincoenta reais 

e um centavos), devidamente atualizado, mais custas processuais e 

honorários advocatícios, referente ao valor pago pela condenação. 3- E 

ou querendo no prazo legal contestar a presente ação, sob as penas da 

lei. 4- Ao final a procedência da presente ação com a condenação das 

requeridas ao pagamento do valo despendido pelo requerente no 

pagamento da condenação advinda do sinistro do bem móvel segurado, 

mais às custas processuais e honorários advocatícios. 5- A produção de 

todas as provas em direito admitidas para comprovar o alegado, com o 

depoimento pessoal dos requeridos, ‘’sob pena de confesso’’, prova 

pericial, testemunhal e todas as demais provas em direito admitidas para 

comprovar o alegado. 6- Ao final a procedência ‘in totum’’ da presente 

ação em todos os seus termos e pedidos. Dá-se a causa o valor de R$ 

248.050,01 Nestes Termos Pede e Espera Deferimento - Sinop – MT, 23 de 

julho de 2012. - GÉRSON LUÍS WERNER - ADVOGADO OAB/MT 6298-A”

DESPACHO: Vistos, etc. I – RECEBO a inicial com inclusos DOCUMENTOS, 

vez que atendidos os requisitos dos artigos 282 e 283 CPC; II – CITEM-SE 

os Requeridos, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-OS 

que dispõem do PRAZO de 15 (quinze) dias para apresentação de 

CONTESTAÇÃO, bem como de que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão verdadeiros os fatos articulados na inicial (Arts. 285 c/c 319 e 

297 CPC); III - Após, à IMPUGNAÇÃO e CONCLUSO para designação de 

AUDIÊNCIA PRELIMINAR; IV – DEFIRO o pleito de JUSTIÇA GRATUITA; 

Intime-se. Cumpra-se.”

Eu, Clarice Janete da Fonseca Oliveira - Gestora Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 27 de abril de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166180 Nr: 980-02.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELTRUDE AGATA TUMELERO CANAN, 

FRANCISCO CANAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

O A B : 1 0 . 1 3 0 ,  R O B E R T A  N I G R O  F R A N C I S C A T T O  - 

OAB:OAB/MT015.249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 126,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de citação dos herdeiros nos endereços informados à fl. 128, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159441 Nr: 6737-11.2011.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY HENRIQUE DESTEFANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SINOP, ISABEL CIRLEI CALDEIRA DOS REIS, GERDA 

KROMBAUER DE AZEVEDO, ULYSSES PAGLIARI, MILTON REIS, MARIA 

ESTELA MASUMI HIRATA LEME, JOSE WILSON LEME JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ULYSSES 

PAGLIARI - OAB:3047/MT, Renan Garcia Bruscagin - OAB:20665/O, 

RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO

 PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N.º 6737-11.2011.811.0015 - código 159441

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: RUY HENRIQUE DESTEFANI

PARTE RÉ: COLONIZADORA SINOP S/A e PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SINOP e ULYSSES PAGLIARI e GERDA KROMBAUER DE AZEVEDO e 

MILTON REIS e ISABEL CIRLEI CALDEIRA DOS REIS e JOSE WILSON LEME 

JUNIOR e MARIA ESTELA MASUMI HIRATA LEME

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/07/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 33.606,31

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, 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: Por força de contrato verbal havido entre o Autor e 

Waldemar Huck em 10/07/1987, o requerente recebeu em pagamento de 

rescisão de contrato de trabalho, a posse de um terreno com área de 

459,00 metros quadrados, situado no Setor Residencial Norte, denominado 

Lote nº 23, da Quadra 40, com as seguintes medidas e confrontações: 

Partindo do Marco nº 01, situado a 57 metros da confluência das ruas dos 

Cajueiros com a Rua das Bétulas, com confrontações laterais com os lotes 

nº 21 e 22, daí deflete à esquerda, percorrendo 27 metros com 

confrontação lateral com o Lote nº 22, até o Marco M3, defletindo à direita 

e percorrendo 17,00 metros com confrontação lateral até o marco M4, daí 

defletindo à direita percorrendo 27,00 metros com confrontação lateral co 

o lote nº 24 até o Marco M5 e defletindo à direita por 17 metros com 

confrontação lateral com a rua das Bétulas até o Marco M2, fechando 

assim o polígono com 459,00 metros quadrados, onde edificou uma 

residência e onde passou a residir juntamente com sua família desde 

agosto do ano de 1987. Jamais foi molestado em sua posse e ocupa o 

bem há mais de 24 (vinte e quatro) anos de forma mansa e pacífica. 

Pretende o domínio e o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Desde a 

aquisição da posse do imóvel, o requerente vem pagando todos os 

impostos municipais, imóvel inscrito sob nº 01.03.040.023.000, matriculado 

no Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá sob nº 7.134, Livro 2-P. 

Todas as condições precedentes a esta ação foram satisfeitas, 

preenchendo os requisitos do art. 1.238 do Código Civil e seu parágrafo 

único, pelo qual pleiteia a usucapião do imóvel nos termos do art. 1241 e 

seu parágrafo único, do mesmo Código. Ao final requer que Juízo que 

declare, por sentença, a aquisição e a propriedade do imóvel pelo Autor 

mediante Usucapião, constituindo a sentença em título hábil para o registro 

junto ao Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá, requerendo, também, 

a intimação do representante do Ministério Público (art. 944 do C.P.C.), a 

citação dos representantes da Fazenda Pública Federal, Estadual e 

Municipal (art. 942, do C.P.C.), protestando por provar o alegado por todos 

os meios de provas permissíveis em direito, especialmente pelas 

testemunhas, atribuindo à causa o valor de R$ 33.606,31 (trinta e três mil 

seiscentos e seis reais e trinta e um centavos). Pediu deferimento. 

Presidente Venceslau, 07 de Outubro de 1996. ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB/SP 122.800.

DESPACHO: Vistos etc. I - CITE-SE a REQUERIDA, na pessoa do seu 

representante legal, para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) 

dias, consignadas as advertências legais; II – EXPEÇA-SE EDITAL com 

prazo de vinte dias, para CITAÇÃO do ESPÓLIO do segundo REQUERIDO, 

em lugar incerto e, eventuais INTERESSADOS, observado o disposto no 

artigo 942, do CPC; III - CITEM-SE pessoalmente os CONFINANTES; IV - 

DETERMINO a intimação, via postal, dos representantes da Fazenda 

Pública da União, do Distrito Federal e Município (art. 943, do CPC); V - 

Após, vistas ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 944, do CPC); VI - Cumpridas 

todas as determinações supra, venham-me os autos conclusos. Às 

providências. Cumpra-se.

Sinop - MT, 27 de abril de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004492-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANE BARBOSA DA SILVA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE SALETTE CARDIM (RÉU)

STAR - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004492-63.2018.8.11.0015 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 apresentados apresentado nos autos. Designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 05/07/2018, às 17h00min, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004463-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA PINTO (EXECUTADO)

SANDRA MARIA ALVES (EXECUTADO)

SERTAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004463-13.2018.8.11.0015 Cuida-se de EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movido por COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL em face de SERTÃO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA – ME, 
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SANDRA MARIA ALVES e JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA PINTO, que tem 

por objeto cédula de crédito bancário nº. 516093-9. O sistema PJE, de 

forma automatica, vinculou a distribuição deste feito ao processo de 

Execução de Título Extrajudicial nº 1004443-22.2018.8.11.0015, que 

possui as mesmas partes. Entretanto, embora coincidentes as partes, as 

ações se fundam em títulos executivos diversos, não havendo conexão a 

determinar que tramitem em apenso. Desta forma tendo este sido 

distribuída de maneira equivocada, aplica-se o que estabelece o artigo 285 

do Código de Processo Civil: “Art. 285. A distribuição, que poderá ser 

eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade”. 

Posto isso, determino seja desassociado o prefeito e redistribuído 

livremente entre os demais juízos civeis com competencia para a matéria. 

Intime-se

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004443-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA PINTO (EXECUTADO)

SANDRA MARIA ALVES (EXECUTADO)

SERTAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004443-22.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 324184 Nr: 5751-13.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDSP, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLYSSIAS PEREIRA ALVARENGA 

ORNAGHI - OAB:OAB/MT 20704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que o título executivo judicial deve ser 

executado nos mesmos autos da ação de conhecimento em que proferida 

a sentença, INDEFIRO a petição inicial e, por conseguinte, com fulcro no 

artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito.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.Sinop/MT, 26 de abril de 2018.Cleber Luis Zeferino de PaulaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 324183 Nr: 5750-28.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDSP, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLYSSIAS PEREIRA ALVARENGA 

ORNAGHI - OAB:OAB/MT 20704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que o título executivo judicial deve ser 

executado nos mesmos autos da ação de conhecimento em que proferida 

a sentença, INDEFIRO a petição inicial e, por conseguinte, com fulcro no 

artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito.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.Sinop/MT, 26 de abril de 2018.Cleber Luis Zeferino de PaulaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255390 Nr: 1071-53.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLGC, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/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, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora, Dr. ERCILIO MARTINI 

JUNIOR para que no prazo de quinze dias manifeste-se quanto a certidão 

de fls. 38.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002144-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA APARECIDA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO)

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1002144-09.2017.8.11.0015 Vistos em correição permanente. LILIA 

APARECIDA SILVEIRA, devidamente qualificada nos autos, ingressou com 

o presente pedido de ALVARÁ JUDICIAL, alegando, em síntese, que é filha 

única de Natalino Severo Silveira, falecido em 25.11.2016, o qual era 

separado judicialmente e deixou verbas rescisórias a serem recebidas 

junto à Prefeitura de Sinop/MT. Assim, requer a expedição do competente 

alvará judicial para proceder ao levantamento dos valores. A inicial veio 

instruída com documentos. Recebida a inicial, foi determinada a exclusão 

do Município de Sinop em razão de se tratar de ação de jurisdição 

voluntária, determinada a solicitação de informações à Prefeitura de 

Sinop/MT acerca de eventual verba rescisória em favor do “de cujus”, bem 

como ao INSS acerca de eventual beneficiário (ID. 6813489). A Prefeitura 

de Sinop/MT encaminhou as informações acerca da existência de verba 

rescisória (ID. 9733379). O INSS indicou não haver dependentes 

habilitados (ID. 10148149). O Ministério Público indicou a desnecessidade 
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de intervenção no feito (ID. 10219063). A parte autora manifestou-se pela 

expedição de alvará para levantamento dos valores (ID. 10302502). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de pedido de jurisdição 

voluntária consistente em autorização para a requerente proceder ao 

levantamento dos valores referentes a verba rescisória deixada por 

Natalino Severo Silveira, falecido em 25.11.2016. Os artigos 1º e 2º da Lei 

n. 6.858/1980 dispõem que: “Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (...) Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional.” Outrossim, dispõe o artigo 666 do Código de Processo Civil que 

independerá de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores 

previstos na Lei nº 6.858/80. Constam nos autos os documentos pessoais 

da requerente comprovando a qualidade de filha do "de cujus", sendo que 

restou consignado na certidão de óbito que ele era separado judicialmente 

e que a requerente é sua filha única, o que a legitima para o pedido. 

Ademais, verifica-se dos demais documentos que o “de cujus” não possui 

dependentes habilitados e, quanto aos valores, constam informações 

prestadas pela Prefeitura de Sinop, dando conta da existência da 

respectiva verba rescisória. Destarte, o pedido de levantamento de 

valores tem amparo legal, sendo perfeitamente adequado ao caso, visto 

que restou demonstrado o direito da parte autora. Ante o exposto, com 

fulcro na Lei 6.858/1980, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, DEFIRO a expedição do alvará pretendido, autorizando 

a requerente Lilia Aparecida Silveira a levantar a integralidade do saldo 

e/ou verba rescisória em nome de Natalino Severo Silveira junto à 

Prefeitura Municipal de Sinop/MT, não recebidos em vida pelo respectivo 

titular ou, acaso depositado em conta salário, autorizo o levantamento 

junto à Caixa Econômica Federal. Por conseguinte, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo alvará e, 

após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 26 de abril de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009499-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo Certifico que o requerido foi 

devidamente citado da presente ação, porém, até a presente data não 

houve manifestação. SINOP, 27 de abril de 2018. CAROLINE FERNANDA 

DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) Despacho (664703) MUNICIPIO DE 

SINOP Representante: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP 

Expedição eletrônica (29/08/2017 18:27:53) O sistema registrou ciência em 

11/09/2017 23:59:59 Prazo: 30 dias 25/10/2017 23:59:59 (para 

manifestação)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004521-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA RAMOS DE FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004521-16.2018.8.11.0015 AUTOR: 

VANDA RAMOS DE FARIA RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – POSTERGO a ANÁLISE do 

PEDIDO LIMINAR para, inicialmente, REMETER CÓPIA dos AUTOS ao 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT/TJMT, nos termos da ORIENTAÇÃO 

contida no OFÍCIO CIRCULAR nº 726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: 

“(...) o cumprimento às seguintes recomendações (...) com vistas à 

eficiência e à uniformização de procedimentos ligados às decisões 

judiciais proferidas em ações que envolvam pedidos de assistência à 

saúde pública: a) orientação aos magistrados para que remetam ao NAT 

(Núcleo de Apoio Técnico), para consulta técnica, pedidos de 

providências médicas, hospitalares ou farmacêuticas que não contiverem 

expressa e clara ‘justificativa’ da urgência invocada” (...). II – Destarte, 

consigne-se o envio, nesta data, via MALOTE DIGITAL, conforme 

COMPROVANTE em ANEXO. III – AGUARDE-SE os autos em GABINETE 

para, com o aporte do PARECER TÉCNICO, promover ULTERIORES 

DELIBERAÇÕES. Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 258353 Nr: 2713-61.2016.811.0015

 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: GISELE CRISTINA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANALISTA DE MEIO AMBIENTE DA UNIDADE 

EM SINOP DA SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO que, expeço intimação ao autor para que se manifeste no 

prazo de dez, sobre a contestação apresentada em folhas 78/84.

 Sinop/MT, 26 de abril de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 266170 Nr: 7192-97.2016.811.0015

 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: ANTONIO ARDEMAR BERGAMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, tendo em vista que o Requerido citado 

deixou de se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 277799 Nr: 14685-28.2016.811.0015

 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: CLEIDE LUCIA BAZZI GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

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 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls.46/53 e 79/96.

O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 26 de abril de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 124066 Nr: 3279-20.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. MARQUES DE ASSIS ME, JOSE 

APARECIDO MARQUES DE ASSIS

 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 fls. 28, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 220886 Nr: 189-28.2015.811.0015

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível localizar o mandado, contudo, em 

verificação ao sistema constato que o Sr. Oficial de Justiça, cumpriu o 

mandado e lançou a seguinte certidão: “ Certifico que não encontrando o 

prefeito municipal de Santa Carmem, solicitei à diretora de gabinete, Sra. 

Elisete, que transmitisse ao prefeito, os termos do presente mandado. 

Exarou sua assinatura e recebeu a contrafé.”

 Assim, impulsionado o feito, intimo o requerente para o prazo de 48 

(quarenta e oito horas) retirar os autos em cartório, conforme já decidido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002140-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO PERIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002140-35.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MARCOS ROGERIO PERIN EXECUTADO: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Em 

atenção ao PETITÓRIO de ID. 12948069, ROVOGO o DESPACHO de ID. 

12696477; II – Assim, para que não haja maiores dissabores e, sobretudo 

risco de se agravar a saúde da parte Autora pela falta do fármaco, 

DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, 

conforme pleiteado, devendo ser efetivado no valor do MENOR orçamento 

apresentado às Num. 12651256 (Farmácia Unimed Norte do Mato Grosso 

Coop. Trab. Médico), correspondente a 3 (três) meses de tratamento, 

conforme pedido médico de ID. 12334235, ou seja, 06 (seis) caixas do 

medicamento. Tal providência se mostra necessária, eis que o bloqueio 

mensal para atender pleitos como o da parte Autora, além de abarrotar o 

Judiciário com demandas intermináveis que ficam no “vai e vem Gabinete – 

Secretaria da Vara”, ainda atrasam a entrega dos fármacos aos 

necessitados, fazendo-os enfrentar uma verdadeira batalha mensal para 

consecução de seu medicamento. III – Dada a urgência do caso, 

INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a respectiva FARMÁCIA UNIMED NORTE DO 

MATO GROSSO COOP. TRAB. MÉDICO (Num. 12651256), para que 

FORNEÇA o MEDICAMENTO (equivalente a 03 (três) meses de tratamento, 

ou seja, 06 (seis) caixas do medicamento) vindicado pelo(a) Autor(a), e 

informe, no prazo mais exíguo possível, nos autos o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 10.279,71 (dez mil 

duzentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos) 

correspondente a 1 caixa do medicamento x 06 correspondente as doses 

necessárias à 3 meses de tratamento = 61.678,26 (sessenta e um mil 

seiscentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), o que, desde já, 

fica autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item IV” e com o APORTE da 

NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012588-84.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PEREIRA DE SALES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010562-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VADECIR ZARZENON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELIZA NEIVERTH OAB - MT0013851A (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. 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 
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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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010490-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011674-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN JHONY MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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. 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: 1002090-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIS SALDANHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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. 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 
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serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006549-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL BARBOSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012052-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN H MIYAZAWA - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SOLUCOES - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA FIGUEIREDO OAB - PR0079984A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SHELMA ISABEL CALDAS ABREU (EXECUTADO)

VICTOR HUGO CALDAS VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1012052-90.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: LINCOLN H MIYAZAWA - 

ASSESSORIA, CONSULTORIA E SOLUCOES - ME EXECUTADO: VICTOR 

HUGO CALDAS VIEIRA, SHELMA ISABEL CALDAS 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002266-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CANAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA OAB - MT22703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/08/2017 10:30. Quinta-feira, 13 de Julho de 2017.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011071-10.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA MEZZACASA (EXECUTADO)

POLIANA AMORIM DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A (ADVOGADO)

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011071-10.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: MADECENTER MOVEIS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: POLIANA AMORIM DOS 

SANTOS, BRUNA MEZZACASA Vistos, etc. Antes de pronunciar-me 

acerca do mérito da petição formulada pela parte executada – Impugnação 

ao cumprimento de Sentença, tenho por bem, em respeito ao contraditório, 

conceder a parte EXEQUENTE vistas dos autos para que se manifeste. 

Com efeito, intime-se a parte EXEQUENTE, para que no prazo de 15 dias 

se manifeste acerca dos Embargos à Execução. Transcorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, certifique e volte-me os autos 

conclusos na PASTA PRÓPRIA “MINUTAR EMBARGOS Á EXECUÇÃO”. 

Intime-se, cumpra-se, servindo a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARAT de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO As 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012547-83.2015.8.11.0015

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:

TARCISIO SOUZA NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002791-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA PIETZSCH GRUDZINSKI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012974-80.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DOS SANTOS MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova o pagamento voluntário do saldo 

remanescente apontado em mov. n.º 4695741, sob pena de ter o montante 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015);

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012982-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONITA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA VITOR GIROLDO OAB - MT0019212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010831-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELISON ATAIDES DOS SANTOS (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) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007702-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCIA SANCHES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011018-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J S RIBEIRO DOS SANTOS - 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 devolvida.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000360-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ (EXEQUENTE)

LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORACI BATISTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002304-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA RIBEIRO PAIVA (EXECUTADO)

JEFERSON LUIZ MACHADO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010037-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS TRAB NA IND DA CONST MOB REG NORTE DO EST MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITALINO PRADEBON OAB - MT21111/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLY AUGUSTO KLEIN (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012291-77.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELZENI DAS GRACAS MOURA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT0017876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE JUNIOR MARTINS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012552-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RAMOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA OAB - MT0018266A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA SANTANA DIAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012606-47.2010.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARDOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ANDRADE DA SILVA (REQUERIDO)

FABIO CURVO DORNELA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012606-47.2010.8.11.0015 REQUERENTE: GERALDO CARDOSO JUNIOR 

REQUERIDO: FABIO CURVO DORNELA, LUIZ CARLOS ANDRADE DA 

SILVA Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente as sentença, 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. 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, após tudo 

CERTIFICADO, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003181-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IREMAR ANDRADE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MINA DA SILVA BORGES (EXECUTADO)

SILVA BORGES CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007711-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE ALVES MONTEIRO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007389-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 379 de 492



Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALISSON FEITOSA SOUSA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002700-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ANTONIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003252-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F.E. DA S. ROCHA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO GARCIA FILHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011937-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO LUIS PELLENZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012472-44.2015.8.11.0015

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:

SS CONCRETAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011041-77.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE SOUZA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA ZAMBIASI OAB - RS0075236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA AEROPORTO LTDA - ME (EXECUTADO)

ITAU UNIBANCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891/O-O 

(ADVOGADO)

LETICIA PINHEIRO FERREIRA OAB - MT0016630A (ADVOGADO)

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011041-77.2012.8.11.0015 EXEQUENTE: ADILSON DE SOUZA VIEIRA 

EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S.A., LOTERICA AEROPORTO LTDA - ME 

Vistos, etc. 1. DEFIRO o postulado de mov. n.º 4147804, e sendo assim, 

INTIME-SE a parte executada LOTERICA AEROPORTO LTDA - ME, a fim de 

que, no prazo de 05(cinco) dias, PROMOVA O PAGAMENTO do débito 

remanescente, sob pena de prosseguimento da execução; 2. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e volte-me concluso para análise do pedido de bloqueio via BACENJUD. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001102-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORDILEI LUIZ DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO)

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREY DA COSTA PEREIRA (EXECUTADO)

ANDREY DA COSTA PEREIRA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007507-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL DA MATA RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON MACIEL DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000839-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & ROCESSKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA ELIZABETH MALINOWSKI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004480-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KOCZINSKI ELETROTECNICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESOTTO ARMAZENS GERAIS EIRELI (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) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003325-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINA MARTA DA SILVA WALKER (EXECUTADO)

VALDENIR JOSE WALKER (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007760-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILSON FERNANDES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013119-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUGUSTA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-55.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SULZBACHER (EXEQUENTE)

FRANCIELE MUNIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORETTO & PISSINATI LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIDIANI APARECIDA MORETTO (EXECUTADO)

MARLENE DA LUZ PISSINATI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005821-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SACONI & LEITE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCIR DA SILVA (EXECUTADO)

WILHAN MOREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005266-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI NEZZI (EXEQUENTE)

ULISSES DUARTE JÚNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTRA FOGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005314-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006333-30.2017.8.11.0015

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:

CLAUDEMIR GONCALVES SANTANA (EXECUTADO)

C. GONCALVES SANTANA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005817-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALYTA FERNANDA SILVA RISPAR (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003315-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO BOLOGNESI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH CECILIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

RUTH CECILIA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001138-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO MADALOZZO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO OAB - MT0013941A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA NETO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002073-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANE FORTUNA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012275-89.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 97944 Nr: 4993-83.2008.811.0015

 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: DILZA FLORES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASTEMP UTILIDADES DOMÉSTICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DE LIMA 

GONÇALVES - OAB:MT/9062-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO HENRIQUES 

TOCANTINS - OAB:79391/RJ, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - 

OAB:OAB/MT 20.347-A

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que ante a inércia da executada em 

proceder com o pagamento voluntário da condenação, fora penhorado, via 

BACENJUD, valores em sua conta bancária.

Após a sentença extintiva proferida em f. 169 a parte executada se 

manifestou em f. 176, 254 e 259, suscitando que embora o débito da 

exequente já ter sido quitado, existem valores bloqueados judicialmente 

referente ao presente feito pendente de liberação em seu favor.

Pois bem. Em análise detida dos autos, constato que a exequente já teve 

seu crédito adimplido através dos Alvarás Judiciais sob n. 122686-P (f. 

155) e 169871-0 (f. 171), de modo que este juízo declarou extinta a fase 

de cumprimento de sentença, diante da satisfação integral do débito 

perseguido na presente execução, nos termos da decisão proferida às f. 

169.

Porém, considerando o pleito formulado pela executada, este Magistrado, 

em consulta ao sistema BACENJUD, verificou a ordem de bloqueio de 

valores emanada nos autos, e, nesta oportunidade verifica-se que as 

quantias constritas estão pendentes de liberação.

Com efeito, considerando que no extrato da penhora realizada via 

BACENJUD indica a existência de valor referente ao feito supra, vislumbro 

que o seu desbloqueio é medida que se impõe, isto em favor da 

EXECUTADA.

Assim, desde já, PROMOVO o desbloqueio das quantias localizadas no 

sistema BACENJUD em conta bancária da executada, uma vez que já 

adimplido o crédito da exequente, conforme alhures mencionado.

 JUNTE-SE aos autos cópia da operação.

Transcorrido o prazo de 05(cinco) dias e nada sendo requerido pelas 

partes, determino o ARQUIVAMENTO dos presentes autos com as baixas 

e anotações estilares.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 60400 Nr: 8370-04.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A

 Vistos, etc.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO à PENHORA oposta por JAIR MARQUES DOS 

SANTOS em face de VILMAR AGOSTINI aduzindo, em síntese, que o bem 

constrito às fl. 125 trata-se de instrumento de trabalho da parte 

Executada.

Esta aportou aos autos cópia do CRLV do veículo penhorado (fl. 141), 

documentos comprovatórios do exercício da atividade de taxista, inclusive, 

fotos do carro devidamente caracterizado como tal (fls. 142/145).

Havendo a comprovação de que a parte Executada exerce a profissão de 

taxista, o veículo torna-se instrumento de seu trabalho, motivo pelo qual 

abrangido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, V, NCPC. Neste 

sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. 

RESTRIÇÃO. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. […]

3. A impenhorabilidade só pode ser reconhecida quando o veículo se 

mostrar exclusivamente necessário ao exercício da profissão, tal como o 

táxi e o utilizado em auto escola. 3. Recurso desprovido. (TJDF - PROC: 

07161262520178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO ROSA, OITAVA 

TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2018 - grifo nosso).

Não obstante, ainda demonstrou que o veículo Fiat Strada 2013/2013 foi 

alienado a terceiro em 2013. Ainda que não o fosse, verifica-se pelo 

contrato juntado aos autos (fls. 146/147) referido veículo encontra-se com 

alienação fiduciária.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO à PENHORA, 

DETERMINANDO a BAIXA da PENHORA via RENAJUD de fls. 125 e 132.

INTIME-SE a parte Exequente, na pessoa de seu patrono, para que de 

prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito no prazo de 

05 (cinco) dias sob pena de arquivamento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 99865 Nr: 6899-11.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SÉRGIO ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELI SILVIA MASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 Diante do exposto, REJEITO a IMPUGNAÇÃO quanto ao valor da penhora 

e em observância ao disposto no art. 2º da Lei nº 9.099/95, eis que é 

função precípua do Juizado Especial a tentativa de conciliação, ainda que 

tal ato não esteja previsto no procedimento de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao bem ofertado em substituição e se possui 

interesse na realização de audiência de conciliação. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 382 de 492



 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 110465 Nr: 2805-83.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI DA SILVA ANHOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMIR BONAVIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do aporte da Carta Precatória de f. 330/339, e considerando o 

petitório formulado pelo executado de que seja declarada nula a certidão 

lançada pelo Oficial de Justiça da comarca de Cascavel/PR, determino a 

imediata INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, requeira o que entender de direito, sob pena de preclusão.

Transcorrido o prazo alhures, com ou sem manifestação, volte-me 

concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 80944 Nr: 9239-93.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR GOULARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA CRISTINA INÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MILANO JORDANO 

SILVA - OAB:MT/16.053-O, JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - 

OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Acolho o pedido formulado pelo EXEQUENTE às f. 83.

Com efeito, OFICIE-SE ao SPC/SERASA para que promovam à 

anotação/inclusão dos dados em nome da Executada, nos termos do art. 

782, § 3º, do NCPC, em relação ao débito objeto desta execução.

Após, nada sendo requerido no prazo de 05(cinco) dias, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações estilares.

I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e ,  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 60428 Nr: 8439-36.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO RAMOS PIARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO JOSÉ FRACARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos para análise do pedido formulado pela parte 

exequente, para alienação do imóvel objeto de penhora.

Considerando que, inobstante a parte executada tenha sido intimada para 

impugnar o auto de avaliação, conforme se verifica da certidão de 

publicação constante do Apolo Eletrônico, não apresentou nenhuma 

manifestação, razão pela qual, DECIDO:

1- DETERMINO que seja AGENDADA conforme pauta pré-estabelecida por 

este Juízo data para realização de hasta pública, observando o disposto 

nos artigos 881 e seguintes do CPC/2015;

2. EXPEÇA-SE o edital para fixação no lugar de costume e publicação na 

Imprensa Oficial, conforme artigo 887, parágrafos, do CPC/2015, 

EMITINDO-SE, inclusive, avisos à imprensa local, solicitando ampla 

publicidade da alienação;

3. INTIME-SE o executado, bem como seu cônjuge, se casado for, na 

pessoa de seu advogado habilitado nos autos, consoante artigo 889, 

inciso I, do CPC/2015;

4. INTIME-SE o executado para que atualize o débito, antes da primeira 

praça;

5. Advirto que deverá ser praceado o bem descrito no laudo de avaliação, 

devendo ser observado o valor descriminado na avaliação, vez que, não 

fora impugnado.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 60427 Nr: 8438-51.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO RAMOS PIARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO JOSÉ FRACARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos para análise do pedido formulado pela parte 

exequente, para alienação do imóvel objeto de penhora.

De proêmio, determino que a Secretaria de Vara translade ao presente 

feito cópia da precatória juntada aos autos apensos, coforme já 

determinado.

 Considerando que, inobstante a parte executada tenha sido intimada para 

impugnar o auto de avaliação, conforme se verifica da certidão de 

publicação constante do Apolo Eletrônico, não apresentou nenhuma 

manifestação, razão pela qual, DECIDO:

1- DETERMINO que seja AGENDADA conforme pauta pré-estabelecida por 

este Juízo data para realização de hasta pública, observando o disposto 

nos artigos 881 e seguintes do CPC/2015;

2. EXPEÇA-SE o edital para fixação no lugar de costume e publicação na 

Imprensa Oficial, conforme artigo 887, parágrafos, do CPC/2015, 

EMITINDO-SE, inclusive, avisos à imprensa local, solicitando ampla 

publicidade da alienação;

3. INTIME-SE o executado, bem como seu cônjuge, se casado for, na 

pessoa de seu advogado habilitado nos autos, consoante artigo 889, 

inciso I, do CPC/2015;

4. INTIME-SE o executado para que atualize o débito, antes da primeira 

praça;

5. Advirto que deverá ser praceado o bem descrito no laudo de avaliação, 

devendo ser observado o valor descriminado na avaliação, vez que, não 

fora impugnado.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013404-32.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MISSEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE 

CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA E RESTITUIÇÃO DE VALORES 

proposta por VINICIUS MISSEL em face de PISSINATTI EMPREENDIMENTOS 

LTDA. Compulsando os autos verifica-se que a PRELIMINAR suscitada 

pela parte Requerida deve ser acolhida. O Contrato de Promessa de 

Compra e Venda a qual a parte Requerente busca ver rescindido foi 

pactuado entre o autor, VINICIUS MISSEL, sua esposa, AMANDA CRISTINA 

SUZIN e a parte Requerida; por sua vez da análise da causa de pedir e 

dos pedidos a parte Requerente, VINICIUS MISSEL, busca a rescisão 

integral do contrato; logo, infere-se que estaria pleiteando em nome próprio 
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direito alheio, qual seja, a fração pertencente à Sra AMANDA CRISTINA 

SUZIN o que é vedado por nosso ordenamento jurídico; subsidiariamente 

este poderia tão somente postular pela rescisão de sua fração do 

contrato, mantendo a obrigação entre a Sra AMANDA e a parte Requerida 

intacta. De fato há necessário litisconsórcio ativo necessário no presente 

caso, o qual não se confunde com os institutos da intervenção de 

terceiros, motivo pelo qual a Sra. AMANDA deve ser chamada à compor o 

polo ativo da lide, uma vez que, por até então tratar-se de terceira 

estranha aos autos a coisa julgada destes não terá, sobre ela, os mesmos 

efeitos. Diante do expostos, INTIME-SE a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias EMENDE À INICIAL 

para incluir no polo ativo a pessoa de AMANDA CRISTINA SUZIN, inclusive 

com o respectivo instrumento de mandato; facultando-se ainda, no mesmo 

prazo à Sra AMANDA manifestar-se nos autos. Havendo manifestação 

desta, no sentido de deduzir quaisquer matérias diversas daquelas já 

tratadas na petição inicial ou na contestação, INTIME-SE a parte Requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias apresentar contestação, tão somente no 

que tange aos tópicos trazidos aos autos pela Sra. AMANDA. Por outro 

lado, caso a parte Requerente limite-se à incluir esta no polo ativo, sem 

modificar quaisquer das alegações, retornem imediatamente os autos 

conclusos para prolação de sentença em localizador próprio. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012423-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON DE SIQUEIRA COELHO OAB - DF28029 (ADVOGADO)

VERONICA MARQUES DA CRUZ BARBIERI OAB - DF35243 (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

RAIMUNDO HELDER PINHEIRO JUNIOR OAB - RJ72198 (ADVOGADO)

LUIS FELIPE JUNQUEIRA DE ANDRADE OAB - GO31256 (ADVOGADO)

AGNA DAYANA ALVES GABRIEL DA SILVA OAB - DF33868 

(ADVOGADO)

ANDRE LEITE CABRAL OAB - DF27327 (ADVOGADO)

MARILICE PEZENTE DOS SANTOS OAB - DF28013 (ADVOGADO)

THYAGO LEMOS DOS SANTOS THIMOTHEO OAB - DF50407 

(ADVOGADO)

GIOVANNI JOSE SERVA CAFE CARVALHAES OAB - MG54338 

(ADVOGADO)

RENATA ALVES GUTERRES OAB - DF31243 (ADVOGADO)

ALEX FELICIO TEIXEIRA OAB - DF27690 (ADVOGADO)

PAULA DE PAIVA SANTOS OAB - DF27275 (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA OAB - DF08971 (ADVOGADO)

TATIANE FERNANDES MENDES DA SILVA SANTOS OAB - DF28542 

(ADVOGADO)

NATHALIA CRISTINA BIZERRA DE MEDEIROS OAB - DF32736 

(ADVOGADO)

DANIEL DIAS RORIZ OAB - DF33505 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001460-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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. 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.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002989-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DA SILVA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008366-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR SALUSTRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013567-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GIORDANO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002695-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE APARECIDA FAUSTINO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013599-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS BRAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011127-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA CELESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (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. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MARCIRIO (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:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDE FAUSTINO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 
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caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003009-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003008-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAURO CARVALHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LUIZA RODRIGUES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007212-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDENISE FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007600-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILETE DE OLIVEIRA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002752-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA JOAQUIM ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012614-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURINETE MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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. 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 
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apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004502-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MENESES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004447-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON ALTAMIR ANTUNES PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013732-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA MEDINA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002056-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005698-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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KELLEN DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CURSINO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005698-49.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 4.435,25; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO 

/ RESOLUÇÃO, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CUSTAS, CITAÇÃO, MULTA 

COMINATÓRIA / ASTREINTES, LIMINAR, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA, PROVAS, DEPOIMENTO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: KELLEN DOS SANTOS ALVES Parte Ré: 

REQUERIDO: CURSINO & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte requerida, 

nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. Mérito O ponto controvertido da 

demanda cinge em estabelecer se é devida a devolução integral dos 

valores pagos pela Prestação de Serviço, com a retenção de 10% (dez 

por cento) da multa contratual. No caso dos autos, restou incontroverso 

que a promovente rescindiu o contrato porque passava por sérias 

dificuldades financeiras. Ademais a rescisão ocorreu quando a 

promovente já havia pago o valor de R$ 3.208,42 (três mil duzentos e oito 

reais e quarenta dois centavos), referente a prestação de serviços 

Assim, entendo que o distrato se deu por culpa dos consumidores. 

Importante que se diga que, o fato da fornecedora não ter dado causa a 

rescisão contratual não significa que o consumidor vá perder todos os 

valores pagos, ou ser restituído em quantia ínfima, sob pena de ofensa ao 

disposto no artigo 51, inciso II do CDC. Evidente que há valores a devolver. 

Em análise da documentação acostada, entendo como certo o pagamento 

do valor de R$ 2.887,58 (dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta e oito centavos) referente às 90% (noventa por cento) do total 

das parcelas pagas. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação 

proposta pela promovente contra a parte promovida, para condená-la ao 

ressarcimento de R$ 2.887,58 (dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta e oito centavos) que deverá ser atualizada pelo INPC a contar 

do desembolso de cada parcela e acrescida de juros legais, a partir da 

data em que faria jus à restituição o reclamante, e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo. SINOP, 26 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU Juiz(a) de Direito
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004625-42.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 20.714,30; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: KELLY MARINA WELTER Parte Ré: 
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REQUERIDO: NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Em síntese, aduz a 

requerente que, em 05 de fevereiro de 2015, adquiriu da requerida um 

“terreno”, localizado no Loteamento Residencial Jardim Safira, Lote 16, 

Quadra 23, no valor de R$ 99.652,00, dos quais na forma de sinal o 

Requerente pagou o importe de R$ 2.812,00 e parcelou o restante em 120 

parcelas de R$ 807,00, tendo adimplido regularmente os valores por 23 

meses. Narra à autora que, por motivos financeiros e reajustes anuais das 

parcelas se viu incapaz de dar seguimento ao compromisso firmado, tendo 

procurado a demandada em 15 de fevereiro de 2017, para rescindir o 

contrato, entretanto, foi informado pela demandada que restituiria somente 

67% do valor pago, o que aduz abusivo. A ré, em sua defesa, no mérito 

refutou a resituição do valor de 90% da quantia paga devido ao contrato 

assinado pelo autor e ausência do pedido de rescisão de contrato. 

Deferida a tutela antecipada para exclusão do nome do autor nos 

registros/banco de dados de(a) SERASA e SPC, e que a demandada se 

abstenha de gerar novas cobranças acerca do contrato discutido nos 

autos. Deferida, também, inversão probatória à luz do CDC, cujas normas 

são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista e que merece ser 

mantida. Eis o breve relatório, em que pese dispensável. Inicialmente, 

cumpre esclarecer que o instituto do julgamento antecipado da lide, 

previsto no art. 355, do Código de Processo Civil, aplica-se às hipóteses 

de questão exclusivamente de direito, sendo desnecessária a dilação 

probatória em audiência, como no caso em tela. Toda a prova já se 

encontra reunida, portanto a melhor solução é o prosseguimento do feito 

sem dilações ou realização de audiência de instrução e julgamento. Opino 

pelo deferimento da Justiça Gratuita diante da insuficiência recursal do 

autor que demonstrou pelos seus exames sua carência de saúde, assim 

como o fato de não poder adimplir até o término do contrato já demonstra 

que não possui condições de arcar com eventuais custas processuais. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. MERITO O autor 

requer, na exordial, a declaração da rescisão de contrato de Promessa de 

Compra e Venda de Unidade Imobiliária do Empreendimento Loteamento 

Residencial Jardim Safira. Arguiu na inicial que o custo para rescisão 

contratual nos termos do negócio firmado são abusivos por serem 

cobradas a cláusula penal juntamente à indenização por perdas e, em se 

tratando de contrato de adesão, foram impostas pelo fornecedor. 

Sabidamente, neste tipo de contrato, o fornecedor elabora o contrato 

como um todo, e o consumidor, representando a parte vulnerável do 

negócio, pode apenas aceitar seus termos que é representado através da 

sua adesão ao contrato. Vislumbra-se que para o prosseguimento da 

rescisão, a ré indica diversas multas, taxas e indenizações a serem 

descontadas no ressarcimento do valor já pego pelo aderente, reduzindo 

ao máximo o importe a ser devolvido. Isto, gera uma abusividade em sua 

conduta. A Clausula “oitava ou n° 8”, referidas pelo autor para serem 

nulificadas, são abusivas tendo em vista, que possibilita a rescisão do 

contrato por parte do Promitente Comprador, condicionando o mesmo a 

receber o valor pago, descontando-se 10%, mais 1% por mês de 

utilização do imóvel, excetuando-se deste montante multa, juros, e 

principalmente o sinal / Arras dado no momento da assinatura do 

respectivo contrato. Claramente estes valores revelam onerosidade 

excessiva sobre o valor a ser restituído. Legalmente a rescisão contratual 

é um direito de todo aquele que firma um contrato bilateral, é uma das 

formas da extinção de contrato (artigo 473 do CC). Sendo solicitada 

unilateralmente, como no caso in comento, logicamente que merece a 

restituição do que já foi pago pelo consumidor e, em contrapartida, o 

desconto como forma de penalidade à rescisão antecipada. Porém, a 

penalidade mencionada, deve ser estabelecida nos moldes legais e 

jurisprudenciais para a manutenção do equilíbrio financeiro. Veja-se 

entendimento: TJ-DF - Apelação Cível APC 20140111926294 (TJ-DF) Data 

de publicação: 19/11/2015 Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. 

REDUÇÃO. 1. Na linha dos precedentes deste Tribunal, é permitida a 

redução de cláusula penal abusiva para 10% (dez por cento) dos valores 

pagos pelo promitente comprador, montante suficiente para ressarcir o 

vendedor pelos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato. 2. 

Aretenção de 10% do valor pago mostra-se suficiente para ressarcir a 

vendedora pelos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, não 

sendo excessiva para o promitente comprador nem ínfima para a 

promitente vendedora. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. 

E, TJ-DF - Apelação Cível APC 20140710010810 (TJ-DF) Data de 

publicação: 06/10/2015 Ementa: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. 

CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO ABUSIVA DOS 

VALORES PAGOS. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Assiste 

ao magistrado reduzir valores praticados contra o consumidor que 

importem desvantagem exagerada (art. 51 , inc. IV , do CDC e art. 413 do 

CC/02 ). 2. A cláusula penal compensatória que estabelece a retenção 

abusiva de valorespagos pelo promitente comprador deve ser reduzida a 

patamar adequado e razoável. 3. À luz do princípio da causalidade, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a 

parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de 

incidente processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sendo assim, 

indica-se o montante em 10% para fins de cláusula penal quanto à 

rescisão do contrato para desconto do valor já pago pelo autor. Pelo 

exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar rescindido o 

contrato de compra e venda celebrado entre as partes objeto desta lide; b) 

condenar a ré à restituição dos valores pagos pelo autor, até o presente 

momento, com desconto exclusivo de 10% sobre o valor quitado até o 

momento pelo autor, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice 

INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir dos 

pagamento; julgando, ao final, extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, confirmo a 

TUTELA de URGÊNCIA deferida, e determino que a parte Requerida não 

negative o nome da autora, em relação ao contrato discutido nos autos. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. SINOP, 

26 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de 

Direito
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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. DA 

PRESCRIÇÃO Caracterizado o dano moral pela manutenção indevida do 

nome do autor face à má-prestação do serviço bancário (arts. 14 e 17, 

ambos do CDC), impõe-se a incidência do regramento consumerista 

inclusive no que interessa ao prazo prescricional de cinco anos. Por 

oportuno, vale mencionar que no caso em apreço, começou a fluir o prazo 

prescricional a partir da data em que tomou conhecimento da indevida 

manutenção do suposto débito. Afastada, pois, a prescrição ventilada. 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 
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Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, além de telas de seu sistema interno com 

registros e informações apontando a existência de contratação, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos 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 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007296-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BRAZ DE AVILA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE AVILA OAB - MT23333/O-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007296-38.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 7.998,70; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO BRAZ DE AVILA NETO 

Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. Em sua inicial, a parte reclamante sustenta, em 

síntese, que vem sendo cobrada por fatura com consumo excessivo pela 

ré, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de débito no valor 

de R$ 2.998,70, referente ao mês de Abril/2017, requer, ainda, o 

deferimento de danos morais. Por sua vez, a reclamada alega a 

necessidade de perícia e, no mérito, a legitimidade do débito por 

irregularidade no medidor de energia, requerendo a improcedência da 

ação. De início, afasto a preliminar suscitada pela promovida de 

incompetência de juízo por necessidade de perícia, vez que tal prova é 

desnecessária, sendo possível apreciar a questão diante dos documentos 

coligidos aos autos. Ademais, a inversão do ônus da prova é prescindível, 

vez que os elementos de prova coligidos aos autos são suficientes para 

apreciar a demanda, razão pela qual afasto a sentença de extinção e 

passo à análise do mérito do caso. A parte reclamante argumenta que vem 

sendo cobrada por débito ilegítimo na fatura com vencimento no mês de 

abril do ano de 2017 no valor de R$ 2.998,70, fatura esta que inclui quantia 

a título de recuperação de consumo. No entanto, demonstrou a ré que o 

equipamento de leitura se encontrava sem lacres na caixa de medição e 

apresentava desvios nos bornes do medidor, prejudicando a aferição do 

real consumo de energia, fato registrado em Termo de Ocorrência e 

Inspeção e em fotos anexadas aos autos, o que justifica a cobrança de 

valor menores nos meses anteriores à cobrança. Logo, a média de 

consumo alegada pela parte autora não estava sendo aferida da maneira 

correta na unidade consumidora, assim sendo, detectada a ausência de 

registro do real consumo no imóvel da promovente, revela-se devida a 

fatura discutida nos autos. Nesta linha, de acordo com a jurisprudência 

dominante, constatada a irregularidade do medidor de energia, é lícita a 

cobrança de recuperação de consumo pela concessionária de energia 

elétrica, in verbis: CONSUMIDOR.ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DA 

ENERGIA. PRETENSÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DÉBITO 
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RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM ABERTO. PEDIDO 

CONTRAPOSTO PARA COBRANÇA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

IRREGULARIDADE CONSTATADA. REDUÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA 

RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LEGÍTIMA. NOTIFICAÇÃO DO 

AUTOR SOBRE A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

DO AUTOR E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. 

(Recurso Cível Nº 71003700184, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 21/11/2012). 

Ressalte-se que não há evidências de cobrança absolutamente indevida 

pela ré considerando o significativo aumento do consumo após a 

regularização do equipamento medidor, conforme se vislumbra do histórico 

de consumo coligido no id. 9374042, p.7. Tenho, assim, que os valores 

cobrados pela concessionária de energia pela recuperação de consumo 

são legítimos, firme no termo de inspeção e fotos anexadas aos autos que 

demonstra a irregularidade na medição do consumo de energia elétrica na 

residência da parte autora, sendo razoável que fosse aferido e cobrado 

após tal constatação o consumo real, somada com a recuperação de 

consumo, não havendo o que se falar em ilicitude no agir da ré, tampouco 

em qualquer indenização requerida pela promovente. No mesmo sentido é 

a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Estado, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA 

DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

A Ç Ã O .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

2801503220178110001/2017, Turma Recursal Única, julgado e publicado 

no DJE em 27.10.2017) Portanto, não vislumbro verossimilhança nas 

alegações da parte autora e, sendo exigíveis os débitos debatidos, rejeito 

o pedido de danos morais, de forma que improcede a pretensão inicial 

neste aspecto. Porém, verifico que a recuperação de consumo foi 

realizada levando-se que conta os três maiores valores regulares e não 

com base na média de consumo apurada nos três ciclos completos após a 

regularização da unidade (id. 9374046, p.3), conforme entendimento da 

Turma Recursal Única deste Estado, que ora transcrevo: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA 

ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE NO MEDIDOR. 

PROVA TÉCNICA EMITIDA POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. TERMO 

DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. OBSERVÂNCIA 

AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. BENEFÍCIO 

AUFERIDO PELA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

LICITUDE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Nessa hipótese, é de ser autorizada a 

recuperação de consumo, devendo o cálculo ser realizado com base na 

média de consumo apurada nos três ciclos completos após a 

regularização da unidade.(Procedimento do Juizado Especial Cível 

758147620168110001/2017, TRU, julgado e publicado em 25.05.2017) 

Desta forma, faz jus o autor ao refaturamento da cobrança atinente ao 

mês de abril de 2017, aplicando-se a jurisprudência deste Estado. Ex 

positis, ratifico a medida de urgência deferida e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida em obrigação 

de fazer consistente em readequar a fatura referente ao mês de abril de 

2017, cobrando-se a recuperação de consumo com base nos três ciclos 

completos após a regularização da UC nº. 6/1900157-7, de forma que 

extingo o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Inexiste condenação 

em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). 

Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008046-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI INOCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008046-40.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

CUSTAS, CITAÇÃO, LIMINAR, DEPOIMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SIDNEI INOCENCIO Parte 

Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação de restituição de quantia 

paga, com pedido de dano moral sob o argumento de que a autora 

contratou o serviço para fornecimento de internet apenas na velocidade 8 

MB sendo que após um período de uso a velocidade da internet teria 

começado a reduzir e teria constatado o autor, após testes realizados 

pela Vivo que, de fato, não lhe era fornecida a velocidade de internet 

contratada. Assim, o autor optou por cancelar o plano pelo serviço 

defeituoso da ré, tendo que pagar uma multa de rescisão na fatura com 

vencimento 10.09.2016 (id. 8679629, p.1), razão pela qual pugna pela 

restituição da quantia paga e indenização por danos morais. A priori, 

rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial, vez que a fatura 

contestada foi juntada no id. 8679629, p.1, bem assim em razão de estar o 

pedido inicial certo e determinado, não havendo o que se falar em inépcia. 

Ademais, rejeito a preliminar de necessidade de perícia, considerando que 

os documentos e provas juntadas nos autos são suficientes para tomar 

uma decisão segura sobre a causa. Superadas as questões preliminares, 

a julgar o mérito. De rigor a inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo e 

extintivo do direito da promovente, ônus que não se desincumbiu. Isto 

porque a ré não comprovou a efetiva prestação dos serviços de internet 

na velocidade contratada, visto que juntou alguns prints ilegíveis e, ainda, 

acostou nos autos o relatório de internet com velocidades extremamente 

inferiores em relação as quais o autor visava usufruir com a contratação 

do plano cuja velocidade era de 8 GB, conforme se infere do id. 9913059. 

Os elementos da responsabilidade estão, assim, caracterizados, vez que 

há nexo causal entre a conduta da ré em cobrar por um Plano de Internet 

que apresentava velocidade inferior ao contratado, sendo devida a 

indenização por danos morais. Além disso, quando o consumidor é 

obrigado a procurar diversas o prestador de serviços e há demora ou 

ausência solução na via administrativa, caracteriza-se dano moral. Nesta 

linha, a situação narrada pela promovente excedeu os limites dos 

aborrecimentos diários, gerando indignação na parte consumidora, 

comprometendo a paz e tranquilidade de espírito, devendo, pois, ser 

reparado o consumidor em sua esfera moral. Dessa forma, configurado o 

dano moral sofrido pela parte requerente, passo agora a analisar a 

respeito do quantum a ser estipulado a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, acolho a pretensão de inexistência 

de débito somente em relação à multa contratual no valor de R$ 131,01, já 

que o valor mensal do referido plano é devido em face do uso da internet 

no mês anterior fatura e entendo pela improcedência do pedido de 
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restituição de indébito, tendo em consideração que a fatura objurgada não 

veio acompanhada de comprovante de pagamento, logo, ante a ausência 

de provas do pagamento, não acolho o pedido de danos materiais. Diante 

do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

DECLARAR inexistente a quantia de R$ 131,01 exigida a título de multa por 

rescisão contratual na fatura com vencimento em 10.09.2016; e, b) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 

mora de 1% a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010361-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ERASMO DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010361-41.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 28.110,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CARTÃO 

DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO 

ERASMO DAMACENO Parte Ré: REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A, CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 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. Diante da 

inexistência de preliminares, passo a julgar o mérito. Em síntese, aduz o 

autor que, em 03/12/2016, realizou uma compra junto à demandada, no 

entanto, ao parcelar a compra foi informado que haveria cobrança de 

juros em razão do parcelamento. Narra que não concordou com os juros 

cobrados decidindo parcelar a compra de R$ 82,98 em duas parcelas de 

R$ 41,49, todavia, ao receber o cupom de pagamento verificou que a 

requerida emitiu duas parcelas no valor de R$ 51,57, acrescentando o 

valor de R$ 20,16, referente a juros. Afirma que pagou somente a parcela 

sem o valor dos juros que aduz abusivo, entretanto a demandada realizou 

a negativação de seus dados, que, em 20/03/2017 somavam R$ 50,73 A 

tutela de urgência foi indeferida no id. 9965913. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia 

à parte requerida demonstrar legitimidade do débito discutido, até porque 

negativou o nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, 

verifico que a parte reclamada logrou êxito em demonstrar a licitude do 

débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, já que o autor aderiu à 

cartão da loja requerida e, ciente da incidência de juros nas compras 

parceladas quando da assinatura do contrato bem como no momento da 

aquisição da mercadoria – inclusive por atendente da loja, ainda assim 

preferiu realizar o parcelamento da compra em duas vezes e, após, não 

quitou as duas parcelas na integralidade, havendo culpa exclusiva do 

autor na negativação de seu nome no SPC/SERASA. Assim, optando o 

autor pela compra parcelada e não havendo cobrança de juros 

extraordinários no parcelamento, a ré agiu em exercício regular do direito 

ao inscrever o nome do autor nos órgãos protetivos, não havendo o que 

se falar em inexigibilidade de débitos ou de danos à personalidade do 

autor. No mesmo sentido, a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. COBRANÇA DE 

JUROS E ENCARGOS QUE NÃO SE MOSTRA INDEVIDA, ESPECIALMENTE, 

CONSIDERANDO QUE A COMPRA FOI PARCELADA EM OITO VEZES, 

SENDO INVIÁVEL A AUSÊNCIA DE ENCARGOS QUANDO DILATADO O 

PARCELAMENTO EM TANTO TEMPO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE 

O AUTOR NÃO SABIA QUE HAVERIA COBRANÇA DE JUROS. SENTENÇA 

QUE VAI MANTIDA, SOB PENA DE CONFIGURAR REFORMATIO IN PEJUS, 

ISSO PORQUE APENAS O AUTOR RECORREU. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS PORQUE AUSENTE HIPÓTESE DE GRAVE LESÃO OU 

DANO À PERSONALIDADE DO DEMANDANTE. 1. O autor referiu que 

contratou o serviço de cartão de crédito junto à loja ré, alegadamente 

porque foi informado de que não haveria qualquer custo adicional, tendo 

sido surpreendido com a cobrança exacerbada de juros e encargos. 

Postulou a desconstituição do valor cobrado pelos encargos, a rescisão 

contratual e a indenização por danos morais, sendo a ação julgada 

parcialmente procedente para declarar a rescisão contratual e a 

inexistência do débito referente aos juros. O autor recorreu objetivando a 

indenização por danos morais e a ré realizou o depósito do valor 

correspondente à cobrança de juros. 2. A parte autora afirmou que foi 

coagida a aceitar o serviço oferecido pela loja ré, sendo enganada diante 

da informação de que não haveria cobranças adicionais, tampouco a 

incidência de juros e demais encargos financeiros. Todavia, o autor não 

comprovou suas alegações, sendo de fácil percepção, inclusive, que a 

soma das parcelas realizadas supera o valor original da compra por ele 

efetuada. Ademais, parece inviável a não incidência de juros e encargos 

com o um parcelamento tão dilatado no tempo (oito vezes). 3. A sentença 

merece manutenção quanto ao ponto, sobretudo para evitar a reformatio in 

pejus, observado que a parte ré não recorreu. 4. Outrossim, não houve 

qualquer demonstração de grave lesão ou dano à personalidade do autor, 

capaz de autorizar a indenização por danos morais pretendida. Com 

efeito, a dívida não foi comprovadamente paga, sendo plenamente cabível 

a sua cobrança por parte da ré. Cabia ao autor, ao menos, efetuar o 

pagamento na forma parcial do valor cobrado, o que não fez, ocasionando 

a inscrição de seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito, sendo 

mantida a decisão, também, quanto ao ponto. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005980057, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

20/04/2016) Nesta senda, a requerida trouxe elementos que caracterizam 

a contratação dos seguros pela autora bem como a existência da dívida 

em relação à parte requerente, tornando legítima a negativação em 

questão nos órgãos de proteção ao crédito demonstrada no id. 4655705, 

p.2. Logo, tendo requerida comprovado a existência da dívida, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora foi 

devida. Portanto, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da 

parte autora, de forma que improcede o pedido inicial. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001010-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU CHIODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT15565/O 

(ADVOGADO)

JOCELAINE DA SILVA OAB - MT16619/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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001010-44.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 19.828,90; Tipo: Cível; 
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Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIZEU CHIODI Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação de 

reclamação que visa a restituição de indébito e indenização por danos 

morais por entender o autor que foi cobrado por consumo excessivo na 

fatura de energia com vencimento em 19.09.2016 pela empresa ré. Em 

defesa, a reclamada alega que inexiste dano a ser indenizado pois não 

incorreu em qualquer ilícito, já que os valores cobrados foram decorrentes 

de culpa do consumidor por inadequação do medidor de energia, 

requerendo a improcedência da ação. Relativamente à distribuição do 

ônus da prova, consigno que, além de se tratar de hipótese de inversão 

ope legis, por força do CDC, é impossível à parte autora provar que não 

consumiu o volume de energia que lhe está sendo cobrado. Ainda, 

verifica-se que a ré não trouxe qualquer prova a corroborar a veracidade 

de suas afirmações, no sentido de provar que havia, de fato, 

irregularidade no medidor de energia do consumidor provas inequívocas 

sobre a alegação de que poderia ter ocorrido, ônus que lhe competia e do 

qual não se desincumbiu. Assim sendo, alegando o consumidor a 

existência de cobrança indevida, porquanto destoante do consumo médio 

mensal de sua residência, ainda que se trate de unidade rural, deveria a 

empresa Recorrente demonstrar a regularidade da mesma, ou seja, que, 

de fato, houve a utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento 

considerável ou provasse de forma incontestável a falha na aferição de 

energia elétrica, mister do qual não se desincumbiu. Mesmo se tratando de 

unidade instalada na zona rural, cuja leitura é plurimensal, o valor da fatura 

questionada de R$ 4.814,45 destoa demasiadamente das que foram 

emitidas nos meses anteriores, bem assim do consumo realizado. Neste 

contexto, não há como acolher a tese defensiva no sentido de que a 

fatura debatida pela parte autor foi emitida em conformidade com o seu 

consumo, apurado de forma regular. Nota-se que a média de consumo dos 

meses anteriores às faturas contestadas é muito inferior. Evidenciando-se 

assim que o consumo registrado é atípico. É certo que os medidores de 

energia são submetidos a controles de qualidade, mas ainda sim estão 

suscetíveis a falhas, razão pela qual havendo reclamação do consumidor, 

devem ser submetidos a testes, com oportunidade de acompanhamento 

pelo usuário e a consequente emissão de laudo por profissional 

qualificado. Desta feita, entendo pela procedência da demanda para 

declarar a inexigibilidade da fatura no valor de R$ 4.914,45, condenar a 

requerida a revisar a aludida fatura com base no consumo da média dos 

últimos 12 meses apurados antes do apontado consumo atípico e 

condenar a ré a restituir, em dobro, a referida quantia, visto que foi 

cobrada indevidamente. Por outro lado, a indenização por danos morais só 

tem cabimento quando afetada a honra, a liberdade, a integridade 

psicológica, ocasionando expressiva dor, sofrimento, humilhação, e não 

quando experimentado pelo indivíduo mero dissabor. No escólio da 

doutrina de Rui Stoco, dano moral que “é todo sofrimento humano, 

resultante da lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o 

espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação 

experimentada pela pessoa” (in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª 

Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383). Desta forma, REJEITO o pedido de 

danos morais pois não há provas mínimas de dano à personalidade do 

autor, configurando a narrativa da inicial em meros incômodos cotidianos, 

de forma que não há dano extrapatrimonial a ser reparado. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a 

inexigibilidade da fatura com vencimento em 10.09.2016; b) CONDENAR a 

requerida em obrigação de fazer consistente em retificar a fatura objeto 

da ação no valor de R$ 4.914,45 com base no consumo da média dos 

últimos 12 meses apurados antes do apontado consumo atípico; c) 

CONDENAR a requerida em obrigação de restituir, em dobro, o a cobrança 

indevida realizada no valor de R$ 4.914,45, devendo incidir correção 

monetária pelo INPC desde o pagamento e o acréscimo e juros de mora de 

1% ao mês, a contar 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006268-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VODONOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006268-35.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 13.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CRISTIANE VODONOS 

Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, MM TURISMO & VIAGENS 

S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. 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, a 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de reparação por 

danos materiais e morais, alegando a parte autora que adquiriu em 

09/10/2016 passagem aérea contendo o trecho ida/volta Cuiabá/MT com 

destino à Maringá/PR através da segunda Ré Max Milhas, com data de 

embarque prevista para o dia 24/12/2016, no valor de R$ 699,05 

(seiscentos e noventa e nove reais e cinco centavos), tendo como 

Localizador de voo B7NG7C. Sustenta que no dia 23/12/2016, a Ré Max 

Milhas lhe enviou mensagem informando que a Ré AZUL teria alterado sua 

passagem para que embarcasse em vez de 10h55min às 16h00min do dia 

24/12/2016. Informa que em virtude da demora do voo inicial adquirido 

comprou passagem aérea da Companhia GOL no valor de R$ 1.500,00. 

Após várias tentativas de reembolso administrativo frustradas, não teve 

outra opção que não o ajuizamento da presente ação. A ré Max Milhas foi 

devidamente citada, porém, não apresentou defesa, sendo de rigor 

reconhecer a revelia e a consequente pena de confissão ficta, 

presumindo-se verdadeira a matéria fática aduzida pela parte promovente, 

na forma do art. 20, da Lei 9.099/95. Ademais, a requerida Max Milhas 

possui responsabilidade solidária em relação aos fatos narrados na peça 

inicial, eis que participou da cadeia de vendas através de seu Website, 

nos termos do artigo 18, do CDC. De tudo o que ressai dos autos, entendo 

pela procedência da pretensão inicial. Restou incontroverso que a 

operadora de voos Azul, unilateralmente, cancelou o voo adquirido com 

saída de Cuiabá à Maringá às 10h55min, obrigando a autora a comprar 

passagem aérea no valor de R$ 1.500,00 e efetivar gastos não 

planejados, havendo, assim, obrigação de restituir o valor pago pela nova 

aquisição de passagem e de indenizar a parte autora pelos abalos morais 

sofridos. No mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE 

AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DE VÔO, QUE IMPOSSIBILITARIA 

O COMPARECIMENTO EM EVENTO PROFISSIONAL. REESTRUTURAÇÃO 

DE MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. 

COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA A POSSIBILITAR A COMPRA DAS 

PASSAGENS EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS. Falha na prestação do serviço. Caso em que a 

requerida, unilateralmente, cancelou o vôo, com saída de São Paulo/SP, no 

dia 14/05, às 12h25min, com destino à cidade de Passo Fundo, obrigando 

o demandante a realizar aquisição de passagem aérea em outra 

companhia aérea e realizar outros gastos não planejados, a fim de não 

frustrar a presença do DJ Rodrigo Mantega no aniversário de sua filha. 

Falha na prestação do serviço evidenciada, já que não foi oferecido ao 

demandante solução satisfatória. Dano material. Restituição. Para que 

nasça o dever de indenizar por danos materiais (prejuízo econômico), 
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necessário observar se houve dano e se há nexo de causalidade. No 

caso concreto, os danos alegados restaram parcialmente comprovados, 

devendo ficar restritos aos efetivamente demonstrados. Além disso, em 

se tratando de restituição, esta se dará na forma simples, não sendo 

hipótese de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC. Dano moral. 

Não restam configurados, in casu, os danos extrapatrimoniais, visto que 

não há provas de que os transtornos suportados pelo autor foram 

suficientes para atingir seus direitos de personalidade. Ausente qualquer 

comprovação inequívoca de transtorno extraordinário, com abalo psíquico 

pelo autor, sobretudo porque a festa de aniversário de 15 anos de sua 

filha ocorreu normalmente, inclusive com a presença do DJ contratado. 

Assim, não sendo o caso de danos morais in re ipsa, estes somente 

restariam reconhecidos, caso o autor lograsse comprovar alguma 

excepcionalidade, o que não fez. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006797823, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 28/03/2018) Ainda, tratando-se de responsabilidade objetiva calcada 

no art. 14, caput, do CDC, é ônus da empresa aérea responder pelos 

danos experimentados pelos passageiros, que decorrem do despreparo 

logístico e de política desidiosa da empresa, conforme jurisprudência in 

verbis: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO 

DE VOO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO NO DIA 

SEGUINTE. CHEGADA AO DESTINO COM 24 HORAS ATRASO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. O cancelamento e consequente atraso de voo configura falha 

na prestação do serviço e essa falha enseja a responsabilização objetiva 

pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. No caso em exame, os embaraços elencados pela reclamada 

– alteração da malha aérea – se inserem na órbita da previsibilidade que, 

em concurso com a teoria do risco do empreendimento, configuram o 

dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da indenização que atende 

aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não 

p r o v i d o .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

27631420168110001/2016, Turma Recursal Única, julgado e publicado em 

23.08.2016) 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 se 

reveste de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte 

a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), para cada parte Requerente é razoável de acordo com a 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso 

concreto. Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

inicial para: a) a) CONDENAR solidariamente as requeridas a pagar 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a requerente, a título de 

indenização por danos morais, acrescida juros de mora de 1% ao mês, a 

contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde o 

arbitramento; b) b) CONDENAR solidariamente as requeridas a pagar a 

importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de 

indenização por danos matérias, acrescida de correção monetária pelo 

INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

data da citação, e, via de consequência, declaro extinto o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. 

P.R.I. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009303-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO QUEIROZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009303-03.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MAURILIO QUEIROZ DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 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.” Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS em desfavor de VIVO 

S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito inexistente. 

Por esta razão, propôs a presente ação requerendo a desconstituição do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não afasta as pretensões do Reclamante, se atendo a alegar 

que o débito é devido, a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, assinalo que as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor 

objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de apresentar qualquer 

documento que fosse capaz de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência do Reclamante. No caso, o Reclamante não reconhece a 

dívida, desta forma, incumbia ao Reclamado instruir sua contestação com 

provas irrefutáveis da inadimplência, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito devidamente quitado. O apontamento do 

nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por valor indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do banco. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe 

o seguinte: “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”. 

Desta forma, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Quanto ao dano, no caso, especificamente o de ordem moral, é 

presumido, sendo um plus a sua demonstração. Em decorrência, 

dispensável se torna a produção de prova do prejuízo. O dano moral, 

atinge o íntimo do indivíduo, sua honra, que pode ser subjetiva (o que ele 

próprio pensa de si) ou objetiva (o que os outros pensam dele). É o que 

nos ensina Humberto Theodoro Júnior, in DANO MORAL, Editora Oliveira 

Mendes, 1ª edição: "É ato ilícito, por conseguinte, todo ato praticado por 

terceiro que venha refletir, danosamente, sobre o patrimônio da vítima ou 

sobre o aspecto peculiar do homem como ser moral". E, danos morais são 

"os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da 

pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana ( "o da intimidade e da consideração pessoal"), ou 

o da própria valorização da pessoa no meio em que vive e a atua ("o da 

reputação ou da consideração social") ". Sobre a dispensabilidade de 

comprovação do dano moral, por ser algo íntimo, imaterial, já decidiu o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, litteris: ?RESPONSABILIDADE CIVIL. 

MULTA DE TRÂNSITO INDEVIDAMENTE COBRADA. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR 

REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO 1. Como se trata 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. Por outras 

palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da 

gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, 

ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa. Afirma 

Ruggiero: ?Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato 

ilícito nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos, nos 
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afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do 

respectivo direito.? 2. É dever da Administração Pública primar pelo 

atendimento ágil e eficiente de modo a não deixar prejudicados os 

interesses da sociedade. Deve ser banida da cultura nacional a idéia de 

que ser mal atendido faz parte dos aborrecimentos triviais do cidadão 

comum, principalmente quando tal comportamento provém das entidades 

administrativas. O cidadão não pode ser compelido a suportar as 

consequências da má organização, abuso e falta de eficiência daqueles 

que devem, com toda boa vontade, solicitude e cortesia, atender ao 

público. 3. (...) 4. (...) 5. Recurso especial provido.? (Resp 608918/RS, 

2003/0207129-1, Ministro José Delgado, Primeira Turma, 20/05/2004, DJ 

21.06.2004, p. 176, RDDP, vol. 18, p. 124). Reconhecida a 

responsabilidade indenizatória dos Reclamados, resta nesse momento 

fixar o ?quantum? da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e 

jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação 

para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio 

da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico do Reclamado e objetivando que este aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), o qual mostra-se 

adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para 

evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Diante do exposto, 

RATIFICA-SE a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS 

DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome do autor; e para 

CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor 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 (artigo 

406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário 

Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 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. SINOP, 27 de abril de 2018. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU Juiz (a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-35.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA MACHADO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR OAB - MT0003499A (ADVOGADO)

RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO OAB - MT0018125A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, em que a autora insurge-se quanto a inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes. A parte Requerida afirma que, enquanto 

laborava para a primeira Requerida, VALE GRANDE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS S/A, pactuou com a segunda parte Requerida, 

BANCO RURAL, empréstimo consignado no valor total de R$ 1.556,29 em 

36 parcelas iguais e sucessivas de R$ 71,00 com vencimento para todo 

dia 15, iniciando-se em outubro/2007. Após a rescisão do contrato de 

trabalho (id nº 2077348) entabulou Termo de Confissão de Dívida com a 

segunda parte Requerida (id nº 2077343) na qual reconheceu o débito de 

R$ 2.059,00 a ser quitado em 29 parcelas mensais de R$ 71,00, mediante 

boleto com vencimento para todo dia 10, iniciando-se em dezembro/2007. 

Por fim, teve seu nome inserido em cadastro de inadimplentes (id nº 

2077345) por débitos vencidos em 15.01.2010. A primeira parte Requerida 

aduziu preliminar de PRESCRIÇÃO e no mérito pela ausência de 

responsabilidade. A segunda parte Requerida aduz regularidade da 

negativação e inexistência de danos morais. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

A PRELIMINAR de PRESCRIÇÃO não prospera, isto porque o direito em 

discussão trata-se de pleito indenizatório pela alegada negativação 

indevida do nome da parte Requerente, não guardando qualquer 

correlação com os valores descontados pela primeira Requerida por 

ocasião da rescisão do contrato. Desta forma REJEITO a PRELIMINAR e, 

por nã vislumbrar questões de nulidades passo a análise do mérito. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a débitos vencidos em 15.01.2010 

nos respectivos valores de R$ 71,00 e R$ 391,27. Uma vez que o débito 

oxigenador da negativação remonta a janeiro/2010, não se verifica a 

existência de liame subjetivo à imputar à primeira parte Requerida qualquer 

responsabilidade eis que a relação jurídica entre esta e a parte 

Requerente encerrou-se com a rescisão do contrato de trabalho. 

Ademais, a segunda parte Requerida, em sua contestação afirma a 

adimplência da parte Requerente entre outubro/2007 e fevereiro/2010. 

Neste ponto impunha-se à segunda parte Requerida, ante o teor de suas 

alegações o ônus probatório e demonstrar a origem do débito que ensejou 

a negativação. Conforme documentação carreada aos autos, o 

vencimento dos débitos foi alterado do dia 15 para o dia 10, após a parte 

Requerente assinar o Termo de Confissão de Dívida (id nº 2077343) o que 

lança dúvidas quanto à origem dos débitos negativados vencidos em 

15.01.2010. Não obstante, conforme a segunda parte Requerida confessa 

em sua defesa pela adimplência da parte Requerente in verbis: Conforme 

relatado pela própria autora os demais pagamentos seria realizado através 

de boletos bancários. Entre os mês de Outubro de 2007 e Fevereiro de 

2010. Estando em aberto os demais pagamentos até o presente momento. 

Ausente a prova da origem do débito que ensejou a restrição esta deve 

ser tida como indevida. E trata-se de ponto pacífico em nossa 

jurisprudência e doutrina pátria a ocorrência de dano moral in re ipsa pela 

negativação indevida, desta forma é prescindível a demonstração do 

dano, posto que este já encontra-se inserto na própria ação negativadora. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição 

indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano 

moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos 

em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos débitos discutido nestes autos, 

DETERMINAR SUA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES e 

CONDENAR a segunda parte Requerida a pagar a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto à 

primeira parte Requerida, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na petição inicial ante a ausência de demonstração de conduta, comissiva 

ou omissiva, hábil a colaborar para a ocorrência da inscrição do nome da 

parte Requerente em cadastro de inadimplentes 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, SPC/SERASA, 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 
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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: 1009356-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELMIRA LENZ HEINZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009356-81.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CELMIRA LENZ HEINZ Parte Ré: REQUERIDO: ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 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 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;” Apenas para 

situar a questão, a Autora ajuizou AÇÃO RESTITUIÇÃO DE QUANTIA 

PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS , alegando a 

parte Autora ter adquirido no estabelecimento da Contestante uma COIFA 

FISCHER PAREDE TALENT 90CM 5456, no dia 18/04/2016, pelo valor de R$ 

1.129,00. Discorre que o produto apresentou vício de qualidade e que foi 

encaminhado à assistência técnica autorizada por 02 vezes, onde afirma 

ter permanecido por mais de 30 dias. Por esta razão, propôs a presente 

demanda, requerendo indenização por danos morais pelos supostos 

danos sofridos. No que tange a defesa da Reclamada, foi hasteada a 

preliminar de Ilegitimidade passiva. Sendo assim, passo a análise da 

mesma. Ainda, em sede de preliminar a primeira requerida asseverou sua 

ILEGITIMIDADE PASSIVA para responder aos termos da presente 

demanda, aduzindo, para tanto, que não é responsável pelo suposto ilícito 

praticado em desfavor da requerente. Nesta senda, ressalto que o 

instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código de Defesa do Consumidor, 

possibilita que o consumidor escolha em face de quem pretende 

demandar, ou mesmo, demande em face de todos os envolvidos na 

relação consumerista, entre os quais a eventual condenação será 

cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe que: “Art. 7º 

(omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos 

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas 

normas de consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se posicionou: 

“(...)Respondem solidariamente pela indenização todos os responsáveis 

pelo acidente de consumo, inclusive os terceiros que prestaram serviço 

mediante contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 2004/0129046-5, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2009, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2009) Posto isso, 

REJEITO A PRELIMINAR ventiladas pelas Reclamadas. O ponto 

controvertido da demanda cinge-se no direito do Autor à restituição do 

valor em dobro e indenização por danos morais. Restou incontroversa a 

aquisição do produto (coifa) pela autora. Comprova também que entrou em 

contato com a Reclamada dentro do prazo legal de garantia para tentar 

solucionar o vício apresentado, contudo, não logrou êxito. As Requeridas 

não apresentou qualquer laudo técnico dos serviços supostamente 

prestados na coifa quando do envio à assistência. Sobre a distribuição do 

ônus probatório, para os termos do artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor, o direito garantido pela norma pressupõe a aquisição do 

produto, o defeito apresentado dentro de prazo de garantia e que a falta 

de providência para sanar do defeito no prazo de trinta dias. Diante de tais 

considerações, incontroversos os fatos constitutivos do direito do autor, 

cumpria às requeridas o ônus quanto a algum fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo desse direito. Não se desincumbindo a parte requerida do fato 

modificativo alegado, merece acolhida o pedido de restituição da quantia 

paga na aquisição do produto, lembrando que ao consumidor é 

assegurado escolher dentre as alternativas previstas pelo parágrafo 

primeiro do artigo 18 do CDC. 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. Analisando a situação 

específica dos autos, tenho os danos morais como caracterizados. 

Veja-se que o consumidor adquiriu o produto pretendendo obter conforto 

térmico nos meses de verão, período em que o calor, por vezes, beira o 

insuportável, o que torna essencial o produto adquirido. Todavia, tal 

desiderato não foi alcançado pela inércia da requerida em efetuar o 

conserto do aparelho que se fazia imperiosa. Em que pese as insistentes 

tentativas de resolução do problema pela autora, a troca/devolução do 

valor só foi efetuado após haver ordem judicial nesse sentido. Assim, 

observadas as consequências do descaso da empresas oras requeridas 

perante o consumidor, tenho como configurados os danos de ordem 

extrapatrimonial, não podendo ser resumida a situação vivenciada a mero 

contratempo ou dissabor. Neste sentido: CONSUMIDOR. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. AR CONDICIONADO SPLIT. 

PRODUTO ENVIADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE NÃO SOLUCIONOU O 

PROBLEMA, DEVOLVENDO O DINHEIRO OU FORNECENDO OUTRO AR EM 

PERFEITAS CONDIÇÕES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 1. Danos 

morais caracterizados. O vício apresentado pelo produto, a longa demora 

na solução do problema, inclusive com procura pelo PROCON e a 

impossibilidade de utilização do aparelho em pleno verão provocam, por 

certo, danos que extrapolam o mero desconforto e frustração. 

Circunstância que autoriza a indenização por danos morais. 2. Sentença 

mantida. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004770939, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eliane Garcia Nogueira, 

Julgado em 31/01/2014) Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR as partes 

Requeridas a restituir, na forma simples, à parte Requerente a importância 

de R$ 1.129,00 (Hum mil cento e vinte e nove reais), equivalente ao preço 

do produto pago, devidamente corrigidos pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso e juros legais a partir da citação, mediante o recolhimento do 

produto defeituoso, a ser providenciado pela ré, após ajuste de local, dia e 

hora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de configuração de abandono 

e perda da propriedade do bem em favor do autor (art. 1.275, CC); bem 

como a pagar a importância de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 27 de abril 

de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107669 Nr: 38-72.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIVALDO MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGIVALDO MOREIRA DOS SANTOS, 

Cpf: 01473631106, Rg: 09267-SER00011, Filiação: Jamiro Moreira dos 

Santos e Geralda de Souza Santos, data de nascimento: 18/05/1982, 
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brasileiro(a), natural de Colíder-MT, convivente, picadeiro, serv. gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da (o,s) pessoa (s) acima qualificado 

(a,s) para comparecer (em) à Sessão de Julgamento (Tribunal do Júri) que 

se realizará no dia 17/05/2018, às 08:30, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: [...] Designo sessão para julgamento do acusado pelo 

Tribunal Popular do Júri, a realizar-se no dia 17/05/2018, com início às 

08h30min.Intimem-se o réu, seu Defensor e o ilustre Representante do 

Ministério Público, bem como as testemunhas arroladas pelas partes, para 

serem ouvidas em plenário.Providencie-se o necessário.Cumpra-se.

Advertência: 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 (art. 453 e §§ do CPC)

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, 24 de abril 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.: 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

 Vistos,

Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelo acusado, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 09/07/2018, às 15h00min., 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas comumente arroladas 

pelas partes, bem como realizado o interrogatório do réu.

Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 169856 Nr: 4976-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR CRISTIANO SANTOS

 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 e Silva, para que no prazo de cinco dias apresente 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 291333 Nr: 3114-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN FREITAS DE SOUZA, ROSALINA 

RODRIGUES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar os advogados dos 

acusados para se manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 165/168 

no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 241025 Nr: 12606-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI EVERALDO ENGERS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaias Ramos França - OAB:

 Código n°241025

Vistos,

 Trata-se de Ação Penal movida contra AMAURI EVERALDO ENGERS 

JUNIOR devidamente qualificado nos autos, para apuração do crime 

tipificado no artigo 306 da Lei 9.503/97.

O Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, nos 

termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o que foi aceita pelo acusado.

Acolhida a proposta, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo 

de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições estabelecidas à 

fl. 44.

À fl. 62 o Ministério Público pugnou pela declaração da extinção da 

punibilidade do acusado, em virtude de o réu ter cumprido integralmente as 

condições que lhe foram impostas na suspensão condicional do processo.

É o relatório. Decido.

O acusado obteve o benefício da suspensão condicional do processo em 

30/11/2015, conforme se verifica do termo de audiência de fl. 44.

Segundo consta dos autos foram cumpridas as condições impostas 

naquela ocasião, tendo decorrido o lapso temporal de dois anos, sem a 

revogação do benefício.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado AMAURI EVERALDO 

ENGERS JUNIOR e julgo extinto o processo, determinando o seu 

arquivamento, após as devidas comunicações e anotações.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 96/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando que o teor do Ofício n.º 013/2018-GJ, de 27.4.2018 o qual 

noticia que Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho Juiz de Direito da 3ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública, não poderá cumprir o plantão judiciário 

de 28.4 a 4.5.2018 motivo de pessoa enferma da família e que o Exmo. Sr. 

Dr. José Luis Leite Lindote Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública concordou em cumprir o plantão com permuta.

 R E S O L V E

 Art. 1º ALTERAR em parte a escala de Plantão Judiciário Semanal e de 

Fim de Semana, para atendimento de medidas urgentes, estabelecida pela 

Portaria n.º 76/2018/RH/VG, referente aos meses de abril e maio a saber:

 Dias: 28 e 29 (sábado e domingo) e 30 de abril (ponto facultativo) e de 1º 

(feriado nacional e de 2 a 4 de maio de 2018.

 PLANTONISTA

ALTERAÇÃO

Juiz De Direito

Dr. Alexandre Elias Filho

3ª Vara Especializada de Fazenda Pública

Juiz De Direito

Dr. José Luis Leite Lindote

1ª Vara Especializada de Fazenda Pública

Gestora Judiciária

Izabela Gomes da Silva

Telefones: 3688-8414/ 9225-1385

Gestora Judiciária

Divania Rosa Federici de Almeida

Telefones: 3688-8448 / 99225-1385

 Dias: 12 e 13 e de 14 a 18 de maio de 2018

PLANTONISTA
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ALTERAÇÃO

Juiz De Direito

Dr. José Luis Leite Lindote

1ª Vara Especializada de Fazenda Pública

Juiz De Direito

Dr. Alexandre Elias Filho

3ª Vara Especializada de Fazenda Pública

Gestora Judiciária

Divania Rosa Federici de Almeida

Telefones: 3688-8448 / 99225-1385

Gestora Judiciária

Izabela Gomes da Silva

Telefones: 3688-8414/ 9225-1385

Publique-se. Remeta-se cópia à Douta Corregedoria Geral da Justiça, à 

Promotoria de Justiça, à Secção da OAB/MT, aos Meritíssimos Juízes de 

Direito, à Defensoria Pública, dando-se ciência desta, ainda, aos senhores 

serventuários, afixando-se no mural do Fórum

 Várzea Grande, 27 de abril de 2018.

 Jones Gattass Dias

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS(A) DRA. Giselia Silva Rocha, OAB/MT N.º 

14.241 E/OU Roque Pires da Rocha Filho, OAB/MT 9.870, e/Ou Erick 

Henrique Dias Prado, OAB/MT 17.642 E/Ou Marcelo Ventura da Silva 

Magalhães, OAB/MT 21.412, para que tomem ciência da Decisão prolatada 

pelo Diretor do Foro, nos Autos código 201746, da Segunda Vara de 

Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande quanto ao 

indeferimento do pedido de desarquivamento nos seguintes termos: 

Vistos. À vista de que a requerente não figurou no polo ativo da lide, 

conforme se verifica da emenda da petição inicial às fls. 30/34, e por se 

tratar de processo em Segredo de Justiça, INDEFIRO o pedido de 

desarquivamento formulado às fls. 112/113. Devolva-se ao arquivo. 

Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 20 de abril de 2018. JONES GATTASS 

DIAS- Juiz de Direito Diretor do Foro.

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, Dr. Jose Krominski, inscrito na 

OAB/MT sobnº10.896, que tome ciência de que está disponível para carga 

os autos, que foi desarquivado sob código nº273813,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. Jose Krominski, inscrito na 

OAB/MT sobnº10.896, que tome ciência de que está disponível para carga 

os autos, que foi desarquivado sob código nº280582,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. Rayssa Ayala Mendes 

Ferreira, inscrito na OAB/MT sobnº19.396, que tome ciência de que está 

disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob código 

nº224357,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. Rayssa Ayala Mendes 

Ferreira, inscrito na OAB/MT sob nº19.396, que tome ciência de que está 

disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob código 

nº224356,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. Rayssa Ayala Mendes 

Ferreira, inscrito na OAB/MT sob nº19.396, que tome ciência de que está 

disponível para carga os autos, que foi desarquivado sob 

código113528,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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001271-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMABILE MARIA GATTIBONI VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PARIZOTTO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARISA LOPES ROZENO OAB - RS82479 (ADVOGADO)

EBRAIM ANTONIO PARISOTTO (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA CRISTINA SILVEIRA DE CARVALHO OAB - RS83933 (ADVOGADO)

 

Vistos. Na petição e documentos de id. 10933293, 10933313, 10933324, 

10933332, 10933337, 10933343, 10933346, 10933350, 10933358 e 

10933380 pretende o Sr. EBRAIM ANTÔNIO PARISOTTO ser habilitado 

como herdeiro do “de cujus”. Juntou, para tanto, certidão de nascimento 

com dados incompletos, eis que não constam os nomes da mãe, avós 

paternos e maternos. Ademais, a inventariante não concordou com a 

habilitação acima mencionada, exatamente pelo fato da certidão de 

nascimento estar com dados incompletos. Pois bem, não me parece 

razoável uma certidão de nascimento constando apenas o nome do pai e 

não constar sequer o nome dos avós paternos. Da mesma forma, não 

constar o nome da genitora. A menos que tenha sido caso de adoção, o 

que deverá ser comprovado pelas vias ordinárias, eis que demanda 

maiores provas, nos termos do art. 612 do CPC. Diante do exposto: I- 

Indefiro o pedido de habilitação do Sr. EBRAIM ANTÔNIO PARISOTTO. II- 

Tendo em vista ter constado na petição de habilitação a possível 

existência de um imóvel em nome do “de cujus”, determino a expedição de 

ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 

– INCRA, requisitando informações sobre o imóvel denominado “Chácara 

Parizotto” conforme Certificado de Cadastro e Imóvel Rural – CCIR, junto ao 

INCRA, código do imóvel rural 000.035.478.768-7, na Cidade de Várzea 

Grande/MT, localizado em Formigueiro, com área total de 20,8000 

hectares. Prazo para resposta: 10 dias. III- Vindo resposta, vistas à 

inventariante. IV- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002296-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. P. (AUTOR)

S. M. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974/O-O (ADVOGADO)

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO OAB - MT24362/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. I- Defiro o pedido de id. 9549411. Assim, aguarde-se o prazo da 

defesa. II- Por fim, intime-se o requerido, por seu advogado, dando-lhe 

ciência da conta bancária da autora - id. 9551661, para fins de depósito 

dos alimentos. III- Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002296-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. P. (AUTOR)

S. M. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974/O-O (ADVOGADO)

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO OAB - MT24362/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

VISTOS. I- Tendo em vista que na data da audiência designada nestes 

autos – 24/04/2018, este magistrado estará em usufruto de 
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compensatórias, já devidamente autorizadas pelo Tribunal de Justiça, 

REDESIGNO a audiência para o dia 14/06/2018, às 15:30 horas. II- 

intimem-se. III- Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 256103 Nr: 14306-39.2010.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6106, THIAGO COELHO DA CUNHA - OAB:16.317

 Certifico que, a audiência designada nos autos para o dia 24/04/2018 foi 

redesignada para o dia 07/05/2018, às 14horas. Sendo assim, encaminho 

matéria para imprensa com intimação da parte requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 280380 Nr: 24295-35.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCAOB, GWDOB, CRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:9098

 Certifico que, remeti matéria para imprensa com intimação da parte 

requerida, para audiência redesignada para o dia 07/05/2018,às 14horas e 

30 minutos.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002594-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE SEGANFREDO HUBNER OAB - MT24005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. Q. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1002594-54.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: A Advogada da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público para ciência da decisão de ID 

12693775 e da certidão que designou audiência de ID 12930440. Várzea 

Grande/MT, 27 de abril de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001546-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. S. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT0015880A (ADVOGADO)

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT0015886A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. L. M. (RÉU)

L. F. L. B. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1001546-60.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Aos Advogados da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público para ciência da decisão de ID 

12236029 e da certidão que designou audiência de ID 12900695. Várzea 

Grande/MT, 27 de abril de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002284-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEN LUIZ DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEANNE DANIELA DA GUIA ONUKI OAB - MT14745/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SOLANJE COSTA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

TANIA GABRIEL DA SILVA CASQUET (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Processo: 1002284-82.2017.8.11.0002. VISTOS etc. WESLLEN 

LUIZ DE SOUZA, qualificado, ajuizou a presente AÇÃO DE OFERTA DE 

ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS contra A. S. A. de S., 

representada por sua genitora POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE, 

também qualificada, aduzindo, em síntese, o que segue. É genitor da 

requerida. O autor trabalha como Técnico em ADSL, com renda mensal de 

R$ 1.214,59 (mil duzentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos). 

Assim, oferta alimentos à filha menor de idade, o equivalente a 37,40% do 

salário mínimo, que correspondia à época, o valor de R$ 350,00 (trezentos 

e cinquenta reais), bem ainda o plano de saúde UNIMED. No tocante ao 

direito de convivência, o requerente pugnou que as visitas sejam fixadas 

em finais de semanas alternados, podendo buscar a infante no sábado às 

09 horas e deixá-la no domingo às 17 horas. Após descrever os fatos e 

fundamentos jurídicos que sustentam sua pretensão, o autor pugnou pelo 

arbitramento dos alimentos provisórios no valor ofertado, ou seja, 37,40% 

do salário mínimo, bem ainda a fixação do direito de convivência em finais 

de semanas alternados, podendo buscar a infante no sábado às 09 horas 

e deixá-la no domingo às 17 horas, e, ao final, por sentença, a fixação dos 

alimentos definitivos no mesmo valor e o direito de convivência. A petição 

inicial foi instruída com declaração de hipossuficiência e os documentos 

constantes dos Ids. 5852018 a 5852055. Em decisão, foram fixados os 

alimentos no valor ofertado pelo autor, sem menção ao plano de saúde, 

bem ainda regulamentado o direito de convivência em finais de semana 

alternados, podendo buscar a infante no sábado e no domingo, das 09 às 

18h do mesmo dia, sem pernoite, por enquanto, e, ainda determinou-se a 

designação de audiência de conciliação com ordem de citação da 

requerida (Id. 5905528). Em audiência, tentada a conciliação, esta restou 

inexitosa, motivo pelo qual foi designada audiência de instrução e 

julgamento (Id. 10536633). Contestação apresentada pela parte requerida 

no Id. 10603940, aduzindo, em síntese, que teve relacionamento amoroso 

com o autor, advindo o nascimento da infante A. S. A. de S. em 17 de 

novembro de 2015. A requerida teve um parto complicado, e por muito 

pouco esta e a infante não vieram a óbito. O nascimento da infante foi 

bastante difícil, pois ocorreram várias complicações que comprometeram 

gravemente a menor, que fora diagnosticada com PARALISIA CEREBRAL 

TETRAPARÉTICA, decorrente de ANÓXIA NEONATAL SEVERA, sofrida 

durante o parto. Esse tipo de paralisia representa uma das formas clínicas 

mais graves das paralisias cerebrais. A criança apresenta retardo mental, 

crises convulsivas e grave comprometimento motor. A infante, com quase 

dois anos de idade quando da contestação, apresenta: estrutura corporal 

frágil e delicada, atraso no desenvolvimento neuro psicomotor, 

dificuldades para engolir e engasga com frequência, apresenta alergia a 

leite de vaca e derivados, rinite alérgica, asma, crises convulsivas 

frequentes, refluxo, não sustenta o pescoço em pé, não anda, não fala e 

não mastiga. A incoordenação entre as ações motoras necessárias, 

principalmente para a deglutição faz com que A. tenha muitas dificuldades 

para se alimentar, e hoje a infante só se alimenta se for por intermédio da 

sua genitora, não aceitando ser alimentada por mais ninguém, mesmo que 

seja alguém do seu convívio diário, como a avó materna. Em contrapartida, 

o autor nunca deu qualquer alimento para a filha, não sabendo 

absolutamente nada sobre o modo peculiar de vida e alimentação da 

menor. A infante saiu da barriga da mãe direto para a UTI Neonatal do 
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Hospital, onde passou os seus primeiros dias de vida, lutando para 

sobreviver, sob rigoroso cuidado e observação. Enquanto isso, o autor 

viajava e se tornava um pai frio, ausente e distante, se restringindo a 

enviar esporadicamente, algumas fraldas e leite, mas sem demonstrar 

qualquer interesse, carinho ou afeto pela filha. Cediço que até o início 

desta demanda, o autor nunca havia manifestado nenhum interesse em 

saber ou querer cuidar da filha, sempre manteve um comportamento 

completamente omissivo quando o assunto era dar amor, carinho e afeto 

para a criança. Como consequência, hoje, a infante não reconhece o autor 

como pai, e quando ele aparece para visitá-la, ela “estranha” bastante a 

presença dele, sendo necessário que ele passe algumas horas, contínuas 

ao lado dela, para que ela se acostume e o aceite. A requerida jamais 

proibiu o autor de ter acesso a filha, muito pelo contrário, além de estimular 

o convívio, ela costumava ligar com frequência cobrando essa 

responsabilidade dele, que em resposta apenas alegava não tinha tempo 

para isso. Assim, diante de tamanha omissão e desprezo pelos assuntos 

da filha, a requerida tem sérias dúvidas, quanto a capacidade do autor em 

cuidar e proteger a infante, ante os problemas de saúde apresentados 

pela filha. Afirma que a criança apresenta grave quadro de Asma e Rinite 

Alérgica, não podendo ter contato com pessoas fumantes, nem com 

ambientes contaminados pelo tabaco, pêlos de animais, poeira, porém, o 

autor é fumante e mora com os pais, sendo que, o avô paterno também é 

fumante e ambos fumam dentro de casa. Além disso, o autor não sabe 

nada da filha, nem mesmo como conter uma crise compulsiva, caso a filha 

venha precisar, e esta é uma situação que ocorre corriqueiramente com a 

menor. Os fundamentos da preocupação da requerida estão no fato de 

que ela já autorizou o autor a levar a filha consigo para sua casa, por 

algumas horas, sem acompanhamento, mas, infelizmente, quando do 

retornou, a filha apresentou alguns hematomas nas costas e o autor não 

soube explicar o que havia acontecido. Não é demais frisar que a mãe da 

menor, atualmente, está grávida de 05 (cinco) meses, não podendo ser 

submetida a esforços fora do comum, como pode acontecer no caso da 

prevalência do direito de visitas do autor, nos exatos limites que foram 

estabelecidos por este juízo e que podem levar a infante a voltar doente 

para casa. Quanto aos alimentos à filha, o autor ofertou o montante 

mensal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), valor insuficiente, 

diante dos elevados gastos mensais com a infante. Afirma que gasta com 

a filha o valor aproximado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por 

mês, que incluem despesas com fraldas, alimentação (feita de forma 

especial), remédios, roupas, calçados especialmente adaptados, 

fisioterapias, hidroterapias, fonoaudiólogos, pneumologistas, inúmeros 

médicos especialistas, não cobertos pelo plano de saúde, levando a 

requerida a fazer algumas acrobacias financeiras, como vaquinhas 

mensais entre familiares e amigos, para conseguir suprir as necessidades 

da filha. Por ter que cuidar da filha em tempo integral, não tem nenhum 

tempo livre para trabalhar ou para estudar, fato que dificulta bastante a 

busca por uma vida melhor. Diz que a única renda é o auxílio 

previdenciário que a infante recebe no valor de um salário mínimo 

mensalmente, valor que ajuda, mas que não supre nem a metade das 

necessidades mensais da menor. Atualmente, a requerida sabe que o 

autor trabalha como Técnico em Informática, e, fora o salário declarado em 

juízo, ele ainda faz muitos serviços autônomos, chegando a ganhar até o 

triplo do valor do salário informado. Desta feita, a requerida pugnou para 

que seja reavaliado o valor de pensão atribuído a menor, determinando, se 

possível, que o autor colabore mais financeiramente, para manter a filha 

que possui inúmeras necessidades por conta da deficiência que a 

acomete. Ao final, requereu: a) os benefícios da Gratuidade de Justiça; b) 

a concessão da tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, 

para determinar, que seja SUSPENSO ou MODIFICADO o direito de visitas 

já concedidas ao autor, submetendo-o a um PERÍODO DE ADAPTAÇÃO 

com a menor e garantindo que visitas sejam feitas sempre de forma 

monitorada e com acompanhamento constante da genitora, ou de alguém 

por ela indicado, não sendo permitido que ele leve a menor para a casa 

dele ou para qualquer outro ambiente passível de contaminação pelo 

tabaco e outras impurezas, conforme profilaxia médica; c) que o autor se 

comprometa a cuidar corretamente da filha, observando rigorosamente 

todos os cuidados mínimos necessários que ela requer, tomando cuidados 

e medidas que visam a garantir e preservar a saúde e a integridade física, 

psíquica e moral da menor, sendo necessária a prevalência, até o 

momento em que a menor apresente melhora considerável no quadro 

alimentar e de saúde, de forma a preservar os interesses da criança; d) 

que o valor atribuído como PENSÃO DE ALIMENTOS seja majorado, para 

que o autor possa colaborar de forma mais efetiva com o sustento da 

filha, tendo em consideração as inúmeras necessidades que a acometem 

por conta da deficiência; e) sejam julgados improcedentes todos os 

pedidos constantes da exordial; e, f) seja o autor condenado em 

honorários de sucumbência, fixados no patamar de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa. A defesa foi instruída com procuração e os 

documentos constantes dos Ids. 10603907 a 10604090. Impugnação à 

contestação apresentada pela parte autora no Id. 11465633, refutando 

todos os argumentos apresentados pela requerida na contestação, 

reiterando o pedido de procedência da inicial. O Ministério Público, instado 

a se manifestar, disse que aguarda a realização de audiência de instrução 

e julgamento já designada nos autos (Id. 11506354). Manifestação da 

parte requerida no Id. 11629069, informando que o resultado de tanta 

desídia e negligência exarada pelo autor, recentemente ultrapassou o limite 

do razoável, pois na última visita da menor ao pai, em 02/12/2017, a 

Requerente entregou a criança para o autor em ótimas condições e 

algumas horas depois, fora obrigada a buscar a filha em um hospital, com 

quadro grave de convulsões, conforme Boletim de Ocorrência e 

Receituário do Médico Plantonista anexos. Frisa que desde a concessão 

do direito de convivência ao genitor, tanto a requerida como a criança vêm 

sofrendo constantemente, pois a menor sempre retorna das visitas 

extremamente abalada e com o comportamento agitado e diferenciado, 

demorando alguns dias para que tudo volte ao normal. Ao final, pugnou 

pela tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter 

incidental, para determinar a suspensão temporária do direito de visitas do 

genitor, até o momento em que ele demonstre a aptidão necessária para 

cuidar corretamente da filha. Caso não seja esse o entendimento, 

requereu que o autor seja submetido a um período de adaptação com a 

menor, sendo permitido a ele visitá-la, somente por meio de 

acompanhamento e supervisão da genitora ou de alguém por ela indicado. 

O petitório foi instruído com os documentos constantes dos Ids. 11629075 

a 11629086. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é possível 

verificar dos autos, a inicial não contém qualquer informação do estado de 

saúde da infante, o que autorizou a concessão do pedido conforme 

decisão preliminar. Todavia, compulsando os autos verifica-se que a 

infante e sua genitora residem na comarca de Cuiabá/MT, de modo que o 

feito deve processar-se na comarca de domicílio desta. Dispõe o art. 50 e 

seguintes do CPC/2015: Art. 50. A ação em que o incapaz for réu será 

proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. O art. 

147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente: Art. 147. A 

competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável; 

Declino, pois, da competência para conhecer do feito e determino a 

remessa a uma das Varas Especializadas de Famílias e Sucessões da 

comarca de Cuiabá/MT. Suspendo, em consequência, a decisão liminar, 

que dispôs sobre as visitas/convivência paterna. Intimem-se todos. Excluo 

o processo da pauta de audiência de amanhã. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 21 de Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 339361 Nr: 7435-51.2014.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WILZEM MACOTA-UNIVAG 

- OAB:7481-B, SIMONE MADUREIRA DE BRITO - OAB:15849/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 226, § 6º, da CF/88 e art. 1.580, § 2º, do CC/2002, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor para o fim de decretar o 

DIVÓRCIO do casal com a consequente dissolução do vínculo 

matrimonial.Não havendo prova da existência de bem a partilhar, resta 

prejudicado o pedido.A doação de bem imóvel depende de escritura 

pública.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º, incisos I 

a IV do mesmo artigo. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 
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para averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), 

anotando-se que a requerida voltará a usar o nome de solteira, qual seja: 

Neuza Baltazar Sardinha (fls. 17). P. R. I.Em seguida, arquive-se com 

baixa na Distribuição.Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de Abril de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 350549 Nr: 16228-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUCI RIBEIRO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADY DUARTE SCHMITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA BET - 

OAB:15.487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar a parte autora, através de seu advogado 

e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra a solicitação 

de fls. 97

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 376238 Nr: 23930-73.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESLEN PARRON MENDES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cerrtifico que, designo o dia 18/maio/2018 às 14h20min para a realização 

da audiência de conciliação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 430599 Nr: 1203-52.2016.811.0002

 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: FRP, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRIO FERREIRA - OAB:14.272 OAB/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:OAB/MT2090

 Cerrtifico que, designo o dia 18/maio/2018 às 14h40min para a realização 

da audiência de conciliação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 372309 Nr: 21124-65.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCR, DVMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - 

OAB:12760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 226, § 3º, da CRFB/1988 e art. 1.723 do CC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para o fim de reconhecer a união estável entre CELESTINA 

DE OLIVEIRA MARÇAL e BENEDITO CRESCÊNCIO RIBEIRO, no período de 

1996 e 2002, quando do falecimento deste último. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.P. R. I.Transitada esta em 

julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Defiro o pedido formulado 

às fls. 90 e excluo o Estado de Mato Grosso como parte interessada nos 

autos.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 26 de Abril de 2018.CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 280505 Nr: 24833-16.2011.811.0002

 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: ASTROGILDA COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OLIVEIRA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, etc.

Trata-se de Ação de Inventário.

O processo não está apto para sentença.

Em análise detida dos autos, verifica-se que no plano de partilha menciona 

que todos os bens sejam averbados em nome da Inventariante (fls. 

103/104).

Havendo interesse dos herdeiros em renunciarem em favor da 

Inventariante, estes devem cumprir o disposto no art. 1.806 do Código Civil 

(escritura pública ou termo nos autos), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se a Inventariante, por Advogado, para que encarte nos autos a 

certidão de inteiro teor da matrícula do lote constante às fls. 104, item “5”, 

bem ainda os documentos dos veículos descritos às fls. 104, itens “04, 05, 

5-2, 5-3, 5-4, 5-5 e 5-6”, que demonstrem a propriedade do falecido, no 

prazo de dez dias.

Intimem-se.

Após a manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 26 de Abril de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 417445 Nr: 20701-71.2015.811.0002

 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: AVADS, CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AGUIAR DA SILVA - 

OAB:10931-B/MS, MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - OAB:12184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10.928-A

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 292541 Nr: 12365-83.2012.811.0002

 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: TONIEL ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS TEOBALDO FERREIRA, TOMAZ 

AMBRÓSIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ PADOVANI 

JUNIOR - OAB:11576/MT, IVANIO MARTINS - OAB:OAB/MT 12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Juridica do 

Univag - OAB:

 Processo nº. 12365-83.2012.811.0002.

Código nº. 292541.

VISTOS etc.

Acolho os requerimentos do Ministério Público de fls. 531/532.

O herdeiro Tomaz Ambrósio Ferreira é interditado e sua curadora é a Sra. 

Luzia Clara Ambrósio Ferreira (fls. 223/224), também herdeira, motivo pelo 

qual nomeio um dos ilustres Advogados da UNIVAG para proceder a 
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defesa do herdeiro incapaz (art. 671 do CPC).

Avaliem-se os bens imóveis, intimando-se as partes para manifestação em 

cinco dias.

Desentranhem-se os documentos a partir de fls. 173, mantendo nos autos 

os documentos de fls. 186/189, 223 e 224/227 e devolva-se ao respectivo 

advogado.

Cumpridas as determinações acima descritas, cite-se a Fazenda Pública.

O Inventariante deverá apresentar, ainda, as últimas declarações (art. 

636, do CPC) e plano de partilha, ouvindo-se as partes.

Após as providências acima, venham-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 12 de Abril de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 314020 Nr: 10251-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHRDF, GCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: yasmim de pinho novo - 

OAB:21335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de Execução de Alimentos pelo rito da expropriação.

Citação às fls. 35.

Bloqueio de valores e posterior liberação destes em favor da parte 

credora às fls. 44 e 72.

Às fls. 92verso foi determinada a intimação da credora para informar se 

havia valor pendente de pagamento em relação as parcelas cobradas nos 

autos.

Manifestação às fls. 96 aduzindo não haver valor pendente do período 

cobrado de Outubro/2012 a Janeiro/2013.

O Ministério Público opinou pela extinção do processo na forma do art. 

924, II, do CPC (fls. 107).

 Em nova petição, a credora assevera que o executado é devedor de 

alimentos e indicou o período em atraso, até o mês de Fevereiro/2018.

DECIDO.

A execução em análise foi ajuizada pelo rito da expropriação e refere-se 

as parcelas devidas no período de Outubro/2012 a Janeiro/2013.

Diante do pagamento do débito, mediante bloqueio de valores (fls. 44) e 

posterior liberação à credora (fls. 72), bem ainda das manifestações de 

fls. 96 e 107), JULGO EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo de execução 

em epígrafe, com fundamento no art. 924, II, e 925, ambos do Código de 

Processo Civil, com relação as prestações alimentícias executadas nestes 

autos, período de Outubro/2012 a Janeiro/2013.

 A cobrança de parcelas impagas deve se dar em ação própria.

 P. R. I.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% do valor cobrado nestes autos, em 

substituição aos honorários arbitrados o início da execução (fls. 30).

Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas, ao arquivo, com baixa 

na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 27 de Abril de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 296472 Nr: 16802-70.2012.811.0002

 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: RADC, RAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: Intimar as partes que foi designado o dia 

06/JUNHO/2018 a partir das 09horas, para proceder a coleta do material 

para o exame de DNA, e se houver anuência das partes em realizar o 

exame de DNA será feito a coleta do material na (Diretoria do Forum desta 

Comarca) mediante pagamento antecipado no valor de R$ 215,00 

(duzentos e quinze reais) ou seja 50% para cada parte, na conta abaixo 

informada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 298806 Nr: 19444-16.2012.811.0002

 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: KEMR, IRENE MOURA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLY FIRMINO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCINIRA CORREA DE 

FRANÇA - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: Intimar as partes que foi designado o dia 

06/JUNHO/2018 a partir das 09horas, para proceder a coleta do material 

para o exame de DNA, e se houver anuência das partes em realizar o 

exame de DNA será feito a coleta do material na (Diretoria do Forum desta 

Comarca) mediante pagamento antecipado no valor de R$ 215,00 

(duzentos e quinze reais) ou seja 50% para cada parte, na conta abaixo 

informada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 251557 Nr: 10798-85.2010.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDP, JUSSARA DIAS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GONÇALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: Intimar as partes que foi designado o dia 

013/JUNHO/2018 a partir das 09horas, para proceder a coleta do material 

para o exame de DNA, e se houver anuência das partes em realizar o 

exame de DNA será feito a coleta do material na (Diretoria do Forum desta 

Comarca) mediante pagamento antecipado no valor de R$ 215,00 

(duzentos e quinze reais) ou seja 50% para cada parte, na conta abaixo 

informada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 326867 Nr: 23193-07.2013.811.0002

 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: WR, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC, SAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: Intimar as partes que foi designado o dia 

013/JUNHO/2018 a partir das 09horas, para proceder a coleta do material 

para o exame de DNA, e se houver anuência das partes em realizar o 

exame de DNA será feito a coleta do material na (Diretoria do Forum desta 

Comarca) mediante pagamento antecipado no valor de R$ 215,00 

(duzentos e quinze reais) ou seja 50% para cada parte, na conta abaixo 

informada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 228667 Nr: 8825-32.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHAF, APAF, SAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADS, KADS, SAF, MGDC, MCDS, MCDS, 

EDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12.713/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: Intimar as partes que foi designado o dia 

13/JUNHO/2018 a partir das 09horas, para proceder a coleta do material 

para o exame de DNA, e se houver anuência das partes em realizar o 

exame de DNA será feito a coleta do material na (Diretoria do Forum desta 

Comarca) mediante pagamento antecipado no valor de R$ 215,00 

(duzentos e quinze reais) ou seja 50% para cada parte, na conta abaixo 

informada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 321938 Nr: 18359-58.2013.811.0002

 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: IFGT, LUCIENE APARECIDA GOMES TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NUNES DE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:6985/se

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: Intimar as partes que foi designado o dia 

27/JUNHO/2018 a partir das 09horas, para proceder a coleta do material 

para o exame de DNA, e se houver anuência das partes em realizar o 

exame de DNA será feito a coleta do material na (Diretoria do Forum desta 

Comarca) mediante pagamento antecipado no valor de R$ 215,00 

(duzentos e quinze reais) ou seja 50% para cada parte, na conta abaixo 

informada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 422382 Nr: 23250-54.2015.811.0002

 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: AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: Intimar as partes que foi designado o dia 

27/JUNHO/2018 a partir das 09horas, para proceder a coleta do material 

para o exame de DNA, e se houver anuência das partes em realizar o 

exame de DNA será feito a coleta do material na (Diretoria do Forum desta 

Comarca) mediante pagamento antecipado no valor de R$ 215,00 

(duzentos e quinze reais) ou seja 50% para cada parte, na conta abaixo 

informada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 25730 Nr: 4493-37.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVDSPMMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626/MT, SOLANGE REGINA ALVES DE LIMA - OAB:OAB/MT 

6424-B

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: Intimar as partes que foi designado o dia 

13/JUNHO/2018 a partir das 09horas, para proceder a coleta do material 

para o exame de DNA, e se houver anuência das partes em realizar o 

exame de DNA será feito a coleta do material na (Diretoria do Forum desta 

Comarca) mediante pagamento antecipado no valor de R$ 215,00 

(duzentos e quinze reais) ou seja 50% para cada parte, na conta abaixo 

informada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 517844 Nr: 4789-77.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Costa Leite - OAB:6608, 

NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - UNIVAG - OAB:, RUTH SOUSA 

DOURADO - OAB:7.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc. Expeça-se Carta Precatória para colheita do depoimento 

pessoal do requerido no local de sua residência, bem ainda para intima-lo 

para cumprir com a convivência paterna. Encaminhem-se as partes para 

Oficina de Direito Sistêmico. Intime-se o pai. Após a devolução da carta 

precatória, intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no 

prazo sucessivo de 15 dias. Após, ao Ministério Publico Cumpra-se”

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004783-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE DUARTE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA BASÍLIO DA COSTA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1004783-39.2017.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Cumprindo Despacho Judicial, 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos à parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca da 

devolução de precatória (Id 12967356). VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 

2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de 

Secretaria SEDE DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE VÁRZEA GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1000106-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIZIA SARTI CAMPANHA (REQUERENTE)

MARCIA CRISTINA DIAS GONCALVES (REQUERENTE)

LUCIMAR CAMPANHA (REQUERENTE)

MOISES CAMPANHA (REQUERENTE)

SIMONE CAMPANHA (REQUERENTE)

VALDINEI CAMPANHA (REQUERENTE)

OSEIAS CAMPANHA (REQUERENTE)

ISAC CAMPANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA JESUS CAETANO OAB - MT24186-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR CAMPANHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1000106-29.2018.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Cumprindo Despacho Judicial, 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos ao inventariante para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca 
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das informações prestadas por "Bradesco Administradora de Consórcios 

LTDA" (Id 12968360). VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 

3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001290-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1001290-54.2017.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Cumprindo Despacho Judicial, 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos à requerente para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca das 

informações prestadas pela Agência de Previdência Social - INSS 

(Id12922831) e Banco Bradesco (Id 12968809). VÁRZEA GRANDE, 27 de 

abril de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor 

de Secretaria SEDE DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

3688-8421

INTIMAÇÃO À ADVOGADA Lizandre Cristina Silva Freitas (OAB/MT 

18.062), atuando em nome do NPJ do Univag, para retirar em Secretaria a 

petição sob protocolo A689919, tendo em vista tratar de juntada de 

credenciamento de estagiária já habilitada nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 385388 Nr: 2272-56.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA 

MARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CURADORA ESPECIAL - OAB:

 Ex Positis, diante da doutrina e da jurisprudência, bem como por tudo mais 

que dos autos consta, com escoro no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para reconhecer a existência da união 

estável havida entre o requerente MOISES DOMINGOS DOS SANTOS e 

DORVALINA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA AMARAL a partir de janeiro 

de 2011.Sem custas e honorários face à gratuidade de Justiça outrora 

deferida. Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de praxe. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 412746 Nr: 32278-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSA, FDSA, LDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE MATOS ARAUJO 

- OAB:18347 - MT

 Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito em 

relação aos bens localizados pelo sistema Renajud (fls. 59/60)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 414616 Nr: 19180-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDSB, APDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Devesa Cintra - 

OAB:14230, LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - OAB:17.228 E, 

SOLANGE APARECIDA GONÇALVES - OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Os autos vieram-me conclusos em face do pedido de fl. 65, no qual a 

parte exequente requer a citação editalícia do executado, haja vista a 

impossibilidade de citá-lo no endereço indicado na inicial, conforme 

certidão de fl. 52.

Em manifestação de fl. 69 o Ministério Público Estadual mostrou-se 

favorável ao pedido da exequente.

É o necessário. Decido.

Incialmente, insta informar que diante da afirmação de que o requerido 

encontra-se em local incerto e não sabido, este Juízo procedeu ex offício 

a busca informatizada junto ao Sistema INFOSEG, não logrando êxito no 

paradeiro da parte da parte contrária, eis que o endereço encontrado é o 

mesmo indicado na inicial.

Por essa razão, DEFIRO o pedido constante à fl. 65 e determino que seja 

procedida a citação por edital do executado, anotando-se o prazo de 20 

(vinte) dias, conforme art. 257, III, do Código de Processo Civil.

 Decorrido prazo sem manifestação, nos termos do art. 72, inciso II, do 

mesmo Códex, fica desde logo nomeado Curador à lide a ilustre Defensora 

Pública que atua perante esta vara, Dr.ª JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA, 

que patrocinará os interesses do EXECUTADO.

Desse-lhe vista dos autos pelo prazo legal.

Decorrido o termo, manifeste-se a parte exequente e, em seguida, vista ao 

Parquet e, imediatamente concluso.

Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005919-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CATANHO DA SILVA (REQUERENTE)

RPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO CATANHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº. 1005919-71.2017.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora o 

pedido de recolhimento das custas processuais em 06 (seis) parcela 

iguais, nos moldes do artigo 98, § 6º do NCPC, e Art. 468. § 7º da CNGC. 

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

RPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. 

Representado por RAFAEL CATANHO DA SILVA e ANTONIO CATANHO 

DA SILVA, em desfavor de WILLIAM DA SILVA RAMOS, alegando o 

requerente firmou contrato de compra e venda de veículo, e por motivos 

alheios os requeridos não cumpriram com o acordado deixando de efetuar 

os pagamentos devidos, ficando na posse do veículo, negando-se a 

devolvê-lo, pelo que o recebo na forma do art. 300, do CPC. Para a 

concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito ressai dos 

documentos apresentados na inicial, de que as partes firmaram contrato 

de compra e venda Id. nº. 9288402, de um caminhão TRA/C. 

TRATOR/CABINE EST. MARCA/MODELO SCANIA/R400 A6 X2, PLACA 

NUB-9644, CHASSI 9BSR6X200E3852984, RENAVAM 01003214042, ANO 
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2014/2014, COR VERMELHA, acompanhado da CAR/ S. 

REBOQUE/CARROC ABT, MARCA/MODELO SR/GUERRA AG, PLACA 

NUB-9784, CHASSI 9AA07133GEC127770, RENAVAM 01003340412, ANO 

2014/2014, COR CINZA. A partir dessa documentação, atrelada a 

execução do bem indicado a ID. nº. 9288294, comprovando a mora dos 

réus, há a presunção de que o requerido apropriou-se do bem da 

requerente indevidamente. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo decorre dos prejuízos caso a prestação jurisdicional fosse 

concedida apenas quando da análise do mérito, quando de eventual 

prolação da sentença, pois o requerente, possuidor direto do bem, não o 

estaria usufruindo e, correndo o risco de não encontrar o veículo e perder 

o que efetivamente pagou. Contudo, advirto que para a concessão de 

tutela de urgência, pelo art. 300, §1º do CPC, mister se faz a prestação de 

caução real ou fidejussória no mesmo valor buscado, não se admitindo 

auto-caução. DIANTE DISSO, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando que se expeça MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO para o 

fim de serem apreendidos os bens descritos na ID. nº.9287800, para 

posterior depósito nas mãos da requerente. 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 

04/07/2018, às 15:00 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. Citem-se os réus, 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: 1000566-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS NEVES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000566-16.2018.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSIAS NEVES 

CAMARGO Parte Ré: REQUERIDO: IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - 

ME Certifique-se a Senhora Gestora quanto ao decurso de prazo nos 

autos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001945-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI DE JESUS OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1001945-26.2017.8.11.0002. Vistos... Cumpra-se conforme 

requerido na Id. nº 11917075. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001393-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ELISANGELA DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO NASCIMENTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1001393-27.2018.8.11.0002. 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. Trata-se de Ação de Despejo com Pedido Tutela Antecipada 

com Desocupação do Imóvel e Cobrança de Aluguéis proposta por 

FRANCISCA ELISANGELA DE QUEIROZ em desfavor de PEDRO 

NASCIMENTO DA SILVA na qual alega, em síntese, inadimplência no 

pagamento de aluguel referente quatro meses, totalizando o montante de 

R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Para antecipação dos efeitos da 

tutela, devem estar demonstrados os requisitos legais específicos, quais 

seja, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações, previstos no 

art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 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, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Nesse 

caso, analisando os autos, alega que o contrato de locação realizado foi 

deito verbalmente entre os litigantes, com o início no dia 31/05/2017, com 

início da inadimplência em 01//09/2017, pelo valor mensal de R$ 300,00 

(quatrocentos reais), sendo que até o momento o réu/locatário 

encontra-se e com 06(seis) meses inadimplente, totalizando o montante de 

R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), juntado documentos e comprovante 

de notificação indicado nas (Ids. nº11906826, 11906848, 12549998). A 

inadimplência no pagamento de alugueres é elemento a autorizar a 

concessão de liminar de despejo independentemente de motivo, nos 

termos do art. 59, §1º, IX, da Lei n.º 8.245/91, considerando que o 

contrato não prevê nenhuma das garantias previstas no art. 37, da 

referida Lei, o que comprova o segundo requisito autorizador da medida. 

Tenho ainda, que ação de despejo por falta de pagamento prescinde de 

notificação, haja vista que a mora decorre do simples inadimplemento. 

"LOCAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

INADIMPLEMENTO CONFIGURADO NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

DESNECESSIDADE RECURSO IMPROVIDO. A ação de despejo por falta de 

pagamento prescinde de notificação, haja vista que a mora decorre do 

simples inadimplemento". (TJSP APL: 00064111020108260002 SP 

000641110.2010.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 

12/11/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

13/11/2014). Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. Relativamente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, também vejo demonstrada, pelo fato do réu estar usando o 

imóvel sem pagar qualquer prestação ao autor, o que vem lhe causando 

grandes prejuízos. Dessa forma, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando que o réu/locatário seja intimado a desocupar o imóvel objeto 

do instrumento contratual de(Id. 11906826,11906848,12549998), no prazo 

de 15 dias, sob pena de expedição de mandado de despejo. Para 

efetivação da ordem e por tratar-se de medida inaudita altera parte, 
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determino que o autor preste caução, em valor equivalente a 03 (três) 

meses de aluguel (Lei n.º 8.245/91, art. 59, § 1º), mediante depósito 

judicial na Conta Única do TJMT. 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 04/07/2018, 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 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001009-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA DE REZENDE BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1001009-64.2018.8.11.0002. Vistos... Por trata-se de Ação 

de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência, alegando a 

autora que é legítima possuidora e proprietária de 01 veículo e que o réu 

está esbulhando sua propriedade, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. 

Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de 

dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. 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, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. 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, senão 

vejamos; Tenho que a probabilidade do direito, notavelmente documental, 

resta comprovada nestes autos através dos documentos apresentados 

pela autora, em específico Em 07/02/2017, a devedora firmou com a ora 

autora instrumento particular de compra e venda com reserva de domínio 

(reserva de domínio clausula 7.1. do contrato) nº 03/2017 (contrato em 

anexo) escavadeira hidráulica sobre esteiras, marca Link-Belt, modelo 

210X2, Motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, largura das 

sapatas 800mm, caçamba 1,30m³ e braço de 2,41m, Chassi n° 

LBX210B5NGHEX1257. Alega ainda, que firmou um contrato de compra e 

venda de um veículo indicado nos autos da Id. nº. 11738015. Com o 

pagamento de 24 parcelas iniciou em 08/03/2017 e finaliza em 08/02/2019, 

conforme contrato anexo, contudo, desde 08/08/2017 a devedora deixou 

de adimplir o valor total pagando o valor parcial do mês 08 de 2017, 

restando um debito de R$1.407,60 não colocamos nem juros sobre esse 

valor, sendo os meses subsequentes sem qualquer adimplemento, alega o 

autor que após várias tentava, realizou o protesto sob a Id. nº, 12305343, 

1230534, 12305340, caracterizando o esbulho possessório. Com relação 

ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, vejo também estar demonstrado vez que a autora mesmo após 

ter adquirido o veículo não pode usufrui-lo, que me leva a concluir que a 

requerida está esbulhando a posse da autora (CPC. Art. 561, II), 

oportunidade em que, após análise da documentação trazida na inicial, 

melhor ficaram caracterizados os elementos probantes ao deferimento da 

medida (CPC, art. 562). DIANTE DISSO, estando suficientemente 

demonstrados os requisitos, concedo A TUTELA DE URGÊNCIA para 

proceder a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do veículo; escavadeira hidráulica 

sobre esteiras, marca Link-Belt, modelo 210X2, Motor Isuzu, diesel 04 

cilindros e potência 157HP, largura das sapatas 800mm, caçamba 1,30m³ 

e braço de 2,41m, Chassi n°. LBX210B5NGHEX1257, indicado na (Id. nº 

11738014), em favor da parte autora, determinando a expedição do 

respectivo mandado de reintegração de posse. 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 

11/07/2018, às 14:00 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 carta precatória, 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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000490-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON HITOSHI OTOMURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN PATRICIA DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 251632 Nr: 10861-13.2010.811.0002

 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: LUIZ MÁRIO GONÇALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA, 

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT, RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:OAB/MT 19.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3884, MARCIO NOVAES CAVALCANTI - OAB:90604/SP, 

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha - OAB:14.170/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15729

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para apresentar as 

contrarrazões dos recursos de apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 344746 Nr: 11716-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 
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Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LUIZ PINHEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER LUIZ PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391410 Nr: 6176-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VANDERVANDO DA ROCHA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

26 DE ABRIL DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 244648 Nr: 5176-25.2010.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILINO DOS SANTOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 

14.258-A

 Impulsiono os autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 345437 Nr: 12202-35.2014.811.0002

 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: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES GONÇALO NOGUEIRA DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para retirar a carta 

precatória para cumprimento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 394810 Nr: 8275-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, sobre o cálculo

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 227184 Nr: 7346-04.2009.811.0002

 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: A. S. C. - rep. Por sua por seus genitores 

VALDENILSON COELHO E ELISAINE REGIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES LTDA, REDE CEMAT - 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A, COMPANHIA MUTUAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - OAB:OAB/SP 

146.997, DENIZE VIUDES - OAB:OAB/SP 291.992, FERNANDA LUCIA 

PEREIRA MACIEL SERRA - OAB:7648/OAB-MT, GÉLISON NUNES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 9833A, Heliodoro Santos Nery - OAB:4630, 

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A OAB/MT, Ozana Batista 

Gusmão - OAB:4062-OAB-MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, SANDRA MARA DE ALMEIDA - OAB:10.658/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande - MT, 27 de Abril de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000917-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000917-23.2017.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 51.400,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[FINANCIAMENTO DE PRODUTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: VALDEIR CARDOSO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E 

CONSTRUCOES S/A. Vistos... Por observar o interesse da parte autora na 

produção de prova pericial, nomeio a Real Brasil Consultoria Ltda., com 

endereço na Av. Prof. Rubens de Mendonça (CPA), nº 1856, sala 408, 

Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 78.050.000, telefone 

(65) 3052-7636, para o fim de, mediante um dos seus profissionais 

habilitados, realizar a respectiva perícia. Devolva-se a parte interessada, 

para apresentar os respectivos quesitos, e querendo, indicar assistente 

técnico, em cinco dias; Após, de-se vista ao Sr. Perito para dizer se aceita 

realizar a perícia cujo pagamento deverá observar o disposto nos itens 

2.18.11 e 2.18.11.1 da CNCG . Em aceitando, este deve indicar proposta 

de honorários, local e data para avaliar/periciar, cujo pagamento deverá 

observar o disposto nos itens 2.18.11 e 2.18.11.1 da CNCG . Em 

aceitando, fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial. 

Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 

(cinco) dias e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Ester 
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Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001710-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPON COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001710-93.2016.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 5.601,35; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[DUPLICATA, CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MAQPAR DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: NIPPON COMERCIO 

DE TINTAS LTDA - ME Vistos... Por verificar que as mercadorias 

penhoradas foram devolvidas ao devedor (Id. nº 3207608 - Pág. 1), 

mediante liminar concedida nos embargos em apenso, determino a 

intimação da parte autora, para querendo, impulsionar o feito, requerendo 

o que lhe for de direito. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004124-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DOS SANTOS SARAIVA SILVA EIRELI - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004124-64.2016.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 5.601,35; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS DE TERCEIRO (37)/

[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS SARAIVA 

SILVA EIRELI - ME Parte Ré: EMBARGADO: MAQPAR DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA Vistos... Intimem-se as partes para, no 

prazo de quinze dias, indicarem as provas que pretendem produzir. Feito 

isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004184-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOTTOMAIOR VOLPATO & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004184-37.2016.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 24.056,60; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[LOCAÇÃO DE MÓVEL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. Parte Ré: RÉU: 

SOTTOMAIOR VOLPATO & CIA LTDA - ME Vistos... Defiro o pedido de 

expedição de novo mandado de citação no endereço indicado pelo autor à 

Id. nº 10636709 - Pág. 1. Para tanto, designo audiência de conciliação para 

o dia 04/07/2018 às 18:00 horas. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004973-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CEZARIO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004973-36.2016.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: WAGNER CEZARIO LEITE Parte Ré: RÉU: 

VIVO S.A. Vistos... Diante do termo de audiência sob o nº Id. 4790807 - 

Pág. 1, informando a ausência injustificada da parte autora, aplico-lhe 

multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC[1]. 

No mais, devolvo os autos ao cartório para expedição de mandado de 

citação, que deverá ser expedido com urgência. Desde já designo 

audiência de conciliação para o dia 06/07/2018, às 13: horas. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

[1] § 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006530-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

SECURITY SEGURANCA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1006530-24.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

BENEDITA DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: BANCO DO BRASIL SA, SECURITY 

SEGURANCA LTDA O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para manifestar a respeito da correspondência 

devolvida no prazo de cinco dias. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA 

GRANDE , 27 de abril de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO 

CONTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 410 de 492



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296093 Nr: 16373-06.2012.811.0002

 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: JOILSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃOEDISTRIBUIÇÃODEMÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOSLTDA (CI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17672/O, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - 

OAB:6483, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:12834/SP

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento de 

sentença (fls. 217/219).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 PROCEDAM-SE ÀS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 227726 Nr: 7875-23.2009.811.0002

 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: VANDO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIO COMERCIO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA ALMEIDA - 

OAB:9.235-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento de 

sentença (fls. 118/119).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 PROCEDAM-SE ÀS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 337706 Nr: 5993-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED- CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CUSTÓDIO 

ARRUDA - OAB:11.997, WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:10.201/O 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença já julgado extinto (sentença de fls. 

266), contudo, quando da expedição de alvará para levantamento dos 

valores depositados pela parte requerida, observei que o levantamento do 

dinheiro estava autorizado para o novo patrono da parte autora, Luiz 

Augusto Arruda Custódio.

De outro norte, compulsando os autos, verifico que o advogado, Waldir 

Siqueira de Farias, constituído na inicial, laborou em todo o processo de 

conhecimento, inclusive requereu cumprimento de sentença, fazendo jus 

ao honorário de sucumbência arbitrado na decisão terminativa de mérito, 

tendo indicado dados bancários para a transferência do valor.

Desse modo, por cautela e considerando que o valor depositado nos 

autos agrega o dito honorário, postergo a liberação do alvará expedido, 

intime-se o advogado Luiz Augusto Arruda Custódio para manifestar a 

respeito. Prazo: 10 dias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296285 Nr: 16592-19.2012.811.0002

 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: YARA FLAVIA SNENGUI DE OLIVEIRA, EDMILSON DE 

SOUZA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVIES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUIROZ - OAB:OAB/MT14.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA FALKEMBACH 

HODNIUK - OAB:11.245, Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-A/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566 - MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Intimação as partes para menifestar quanto ao laudo pericial no prazo de 

10 ( dez) dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 276081 Nr: 19473-03.2011.811.0002

 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: DORICAS SOARES DE SOUZA, JOANA OLIVEIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E 

COLCHÕES CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:11967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 Intimação as partes para manifestar sobre o laudo pericial no prazo de 10 

( dez) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 261521 Nr: 476-69.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS LOPES DE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052 / MT, JONADABE DOS REIS SANTIAGO - OAB:7632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884

 Intimação a parte autora para manifestar, no prazo de cinco dias, sob 

pena de devolução destes autos ao arquivo. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 93242 Nr: 2831-28.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS 

LTDA, JOSE INACIO LOUÇÃO, EDEGAR CARLOS CHIODELLI, AURORA 

SALETE CHIODELLI, ERCÍLIA MARQUES LOUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA VENANCIO COSTA - 

OAB:OAB-RJ 126123, RUY RIBEIRO - OAB:12010/RJ, THAÍS SABBAG 

MUTO - OAB:129.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA COSTA CARVALHO - 

OAB:6868

 Intimação a parte autora para menifestar o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 379857 Nr: 26643-21.2014.811.0002

 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: BRADOPNEUS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS - 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JÚNIOR, 

ADEMIR AUGUSTO FREITAS JUNIOR, PAULO HENRIQUE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ EDUARDO BRAVO - 

OAB:61516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que, os endereços encontrados via Sistema Infojud são 

diversos dos informados nos autos, determino que seja realizada nova 

tentativa de citação da parte requerida nos endereços encontrados, a 

seguir juntado.

Citem-se/ intimem-se os requeridos, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 28 de junho de 2018, às 17h00min, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC), ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no art. 334, § 3º, do CPC.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 237690 Nr: 17458-32.2009.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ASOIR MONTEIRO DA SILVA, EMI-KA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HUMBERTO STABILITO, ADAO 

FRANCISCO DE AMORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINETE RODRIGUES 

ARAÚJO - OAB:11.074/MT

 Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as, manifestando se tem interesse em 

conciliar. Prazo: 10 dias.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 17 de julho de 2018 às 

15h40min.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 255191 Nr: 14260-50.2010.811.0002

 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: EDINEIA COSTA MOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR SOUZA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - CURADORA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Denota-se que, Estado de Mato Grosso apresentou peça contestatória 

(fls. 59/62) pugnando pela improcedência da presente Ação de 

Usucapião, pelo fato de o imóvel se tratar de bem público, ao final trouxe 

aos autos documentos de fls. 63/68.

Pois bem.

 Em que pese, o fato de o Estado alegar que o lote em discussão se 

encontra inserido em área pública recebida em permuta pela União Federal 

e ter se baseado em análise de Engenheira Agrimensora, conforme fl. 64, 

a matrícula informada por este é diversa da informada na exordial.

Ademais, em leitura da área delimitada em cada matrícula informada não é 

possível se verificar identidade de local entre a área descrita na matrícula 

de n. 34.808, ora informada na inicial (fl. 13) e a matrícula de n. 3758 

trazida pelo Estado em sua contestação (fl. 67).

Sendo assim, entendo ser pertinente que o Estado traga documentos que 

possam demonstrar de forma mais esclarecedora sua alegação de que a 

área em discussão “não confere com a matrícula 34.808”.

De mesmo modo, considerando que o imóvel em discussão foi alienado 

após a propositura desta ação à Célio Antero de Carvalho, ora autor da 

Ação de Imissão na Posse de código n. 265822 e, considerando o seu 

falecimento noticiado naqueles autos, faz-se necessária a intimação de 

seu Espólio, haja vista ser interessado direto nesta demanda.

Intime-se o Estado de Mato Grosso e a viúva do de cujus Célio Antero de 

Carvalho, Sra. Vilma Murila de Queiroz, para que se manifestem quanto à 

presente decisão no prazo de 10 dias.

Após decorrido o prazo certifique-se e encaminhe os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 265822 Nr: 4888-43.2011.811.0002

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO ANTERO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA COSTA MOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:MT 9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - UNIVAG - OAB:8.777, VANESSA SPERANDIO - OAB:9175-B

 Vistos, etc.

Aportou aos autos petitório do patrono do autor informando sua renúncia 

aos poderes outorgados pelo Espólio de Célio Antero de Carvalho, porém 

não trouxe aos autos cópia do atestado de óbito do autor e, tampouco 

promoveu a retificação da representação processual.

No caso em apreço, quando falecido o autor e sendo transmissível o 

direito em litígio, este deve ser substituído por seu espólio, ou, se for o 

caso, seus sucessores/herdeiros, conforme previsão do artigo 110 do 

CPC.

Logo, faz-se pertinente a intimação da esposa do de cujus para que 

manifeste seu interesse na sucessão processual, habilitando o Espólio ou 

trazendo a qualificação de todos os herdeiros para habilitação, sob pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito.

 Sendo assim, com fulcro no artigo 313, §§1º e 2º, CPC, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para que, a viúva do 

autor Sra. Vilma Murila de Queiroz, traga aos autos cópia do atestado de 

óbito de Célio Antero de Carvalho regularize a habilitação do espólio ou 

dos sucessores do de cujus e constitua novo patrono, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.
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 Expeça-se mandado de intimação em nome de Vilma Murila de Queiroz. 

Observe-se o endereço declinado na exordial.

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem-se os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 370737 Nr: 19971-94.2014.811.0002

 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: MILENI MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Avenidas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:OAB/MT

 (..) DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como pontos controvertidos: inclusão indevida dos dados da 

autora nos cadastros de proteção ao crédito, a existência do débito em 

discussão e comprovação de que autora contratou os serviços da 

requerida, bem como o grau e extensão da lesão e a existência de dano 

moral.Defiro a produção da prova requerida pela autora, consistentes em 

prova pericial.Em se tratando de relação de consumo, em que é evidente a 

hipossuficiência da requerente frente à requerida, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, para determinar que a requerida, no prazo de 

15 (quinze) dias, junte aos autos o contrato original e documentos 

apresentados supostamente apresentados pelo autora no momento da 

contratação em discussão, sob pena de presumir a sua inexistência e/ou 

nulidade.Apresentada a documentação original, cumpra-se nos termos a 

seguir expostos com a intimação do perito nomeado quanto à aceitação da 

nomeação, caso contrário, certifique-se e façam os autos conclusos.Para 

tanto, nomeio a Sra. LUCIANA DIAS CORRÊA, perita grafotécnica, 

(...)Tendo em vista ser o autor, requerente da perícia, beneficiário da 

gratuidade da justiça (fls. 51), (...) Intimem-se os interessados para no 

prazo de 15 (quinze) dias indiquem assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC). Consignando-se que, os 

assistentes técnicos deverão apresentar pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a apresentação do laudo do perito oficial, 

independentemente de intimação (art. 477, §1º, do CPC). .(...).Com a 

apresentação do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

como de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §, 1º, 

do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 269969 Nr: 9651-87.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVA FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTES CLAROS TERR URB E 

REFLORESTAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE DE MELO ALMEIDA - 

OAB:6762

 Vistos etc.

 Diante do petitório de fls. 122, verifico ser cabível o sobrestamento do 

processo.

Desta forma, determino a suspensão do processo pelo período de 1 (um) 

ano, conforme disposto no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o lapso temporal, certifique-se, e intime-se douto patrono da 

parte exequente para que manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Findo o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 485, § 

1º, do CPC, intime-se a parte autora pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. Prazo: 05 

(cinco) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 222360 Nr: 2564-51.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALDEIRÃO POLÍTICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 Vistos etc.

 Diante do petitório de fls. 241, verifico ser cabível o pedido pleiteado pela 

parte autora.

Desta forma, determino a suspensão do processo pelo prazo 60 

(sessenta) dias.

Decorrido o lapso temporal, certifique-se, e intime-se douto patrono da 

parte autora para que manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Findo o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 485, § 

1º, do CPC, intime-se a parte autora pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. Prazo: 05 

(cinco) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 333827 Nr: 2384-59.2014.811.0002

 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: CRISTIANE DA SILVA NASCIMENTO DE SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15141/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938

 Vistos.Em análise dos autos verifica que não há pedidos de nulidades que 

ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem mesmo o feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra.Desse modo, 

DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do 

CPC, fixo como pontos controvertidos: a comprovação da prática de ato 

ilícito pela requerida e/ou seus prepostos, a existência de danos materiais, 

a configuração de danos morais e a responsabilidade civil da requerida em 

indenizar a autora.Defiro a produção de prova requerida pelas partes 

consistente em testemunhal e depoimento pessoal das partes (fls. 64; 84), 

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). 

Consigno que, que caso queira provar o alegado por meio de documentos 

deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.Para 

tanto, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

agosto de 2018 às 15h30m.A autora já arrolou as testemunhas que 

pretende ouvir (fls. 84). A requerida deverá apresentar o rol de 

testemunhas com prazo de 15 (quinze) dias antecedentes à audiência 

designada e com observância da regra processual (CPC – art. 450), sob 

pena de indeferimento.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).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.Intimem-se, 

pessoalmente, os autores e o representante da requerida para 

comparecer à audiência (art. 385, § 1º, do CPC).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 399109 Nr: 10857-97.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO PINTO, GISLAINE AMORIM DE 

FREITAS, UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, COMPANHIA MUTUAL 

DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:MT 15.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, GÉLISON NUNES DE SOUZA - OAB:9833-A/MT, 

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT, VALTER 

EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17513

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 29 de agosto de 2018, às 14h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presentes ao ato 

acompanhados das partes.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, § 8°, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 289343 Nr: 8886-82.2012.811.0002

 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: ADÉLIO AUGUSTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOURIFLAN CHAGAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 2.573

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação de reintegração de posse e, consequentemente, 

resolvo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios e considerando o valor 

ínfimo atribuído ao valor da causa, por apreciação equitativa arbitro os 

honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

considerando o zelo do profissional; a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 8º, do 

CPC.Tais exigências permanecem suspensas, nos termos do artigo 98, 

§3º, do CPC, uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita (fl. 

23).Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334165 Nr: 2740-54.2014.811.0002

 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: SUPERMERCADO EXPRESSO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 (...)DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como pontos controvertidos a existência de irregularidade no 

sistema de medição de energia elétrica da unidade consumidora da parte 

autora, de quem é a responsabilidade pela irregularidade, se a cobrança 

do débito em discussão é indevida e a existência de danos morais a ser 

indenizado.Defiro a produção de prova requerida pela parte autora (fls. 

190/191), consistente em prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes, ficando estas desde já advertidas 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). 

Consigno que, que caso queira provar o alegado por meio de documentos 

deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.Para 

tanto, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

agosto de 2018 às 15h30m.Se ainda não o fizeram, as partes deverão 

apresentar o rol de testemunhas com prazo de 15 (quinze) dias 

antecedentes à audiência designada e com observ15cia da regra 

processual (CPC – art. 450), sob pena de indeferimento.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).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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334999 Nr: 3480-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORALDO MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA MORAES - 

OAB:11059, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:MT 4.965

 (...) DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como pontos controvertidos: o exercício da posse pelo autor 

na área em conflito; a existência de contrato de comodato verbal ou de 

doação do imóvel em discussão para o requerido; a existência de conduta 

do réu que atente contra a posse em litígio; a data certa ou aproximada 

dos supostos atos atentatórios, a existência de obrigação do requerido de 

pagar aluguel no período da suposta prática de esbulho e o direito de 

indenização por benfeitorias realizados pelo requerido.Defiro a produção 

de prova requerida pelas partes, consistente em prova testemunhal e 

depoimento pessoal do requerido (fls. 125/126), ficando este desde já 

advertido 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 (CPC, § 1º, art. 385). Consigno que, que caso queira 

provar o alegado por meio de documentos deverá fazê-lo prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão.Para tanto, designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de agosto de 2018 às 14h. (...) as 

partes deverão apresentar o rol de testemunhas com prazo de 15 (quinze) 

dias antecedentes à audiência designada e com observância da regra 

processual (CPC – art. 450), sob pena de indeferimento.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).Consigno que, a inércia na realização da intimação da 

testemunha importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão 

do §3º, do artigo 455, do CPC.Intime-se, pessoalmente, o requerido para 

comparecer à audiência (art. 385, § 1º, do CPC).Concedo à parte 

requerida os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 

99 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 369062 Nr: 18739-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA GODOY DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B, MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ ARRUDA - 

OAB:13.749, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:MT 8.942/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEI ASSIS DA SILVA - 
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OAB:3673/MT

 (...), DECLARO SANEADO O FEITO.Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como pontos controvertidos: o exercício da posse pela parte 

autora na área em conflito; a existência de contrato de comodato verbal, 

de compra e venda ou de doação do imóvel em discussão entre as partes; 

a existência de conduta do réu que atente contra a posse em litígio; a data 

certa ou aproximada dos supostos atos atentatórios, a existência de 

obrigação do requerido de pagar aluguel no período da suposta prática de 

esbulho e o direito de indenização por benfeitorias realizados pelo 

requerido.Defiro, em parte, a produção de prova requerida pelas partes, 

consistente em prova testemunhal (fls. 96/97, 125/126). Consigno que, 

que caso queira provar o alegado por meio de documentos deverá fazê-lo 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.Indefiro o pedido de 

depoimento pessoal do requerido, (...).Indefiro o pedido de realização de 

perícia formulado pela autora, (...)Quanto ao pedido, formulado pelo 

requerido, para a realização de prova pericial e/ou avaliação por perito de 

todas as benfeitorias, (...)deverá ser realizada apenas se deferido o pleito 

de reintegração de posse, ou seja, após a sentença. Outrossim, indefiro o 

pedido de inspeção judicial, (...).Para tanto, designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de agosto de 2018 às 15h30m.O 

requerido já arrolou suas testemunhas (fls. 97/98). O requerente deverá 

apresentar o rol de testemunhas com prazo de 15 (quinze) dias 

antecedentes à audiência designada e com observância da regra 

processual (CPC – art. 450), sob pena de indeferimento.A intimação das 

testemunhas arroladas deverá ser providenciada pela parte que as 

arrolou (artigo 455, do CPC) (...) Consigno que, a inércia na realização da 

intimação da testemunha importa na desistência de sua inquirição, 

conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC.Concedo ao requerido os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 346993 Nr: 13427-90.2014.811.0002

 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: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

-DPVAT S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZACARIAS CONCEIÇÃO VITALINO, VANIA 

AZEVEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josianne Amélia Correa de 

Souza Fernandes - OAB:OAB/MT 7716

 Vistos.(...), o fato de haver julgamento daquela ação torna inviável a 

conexão conforme dispõe a Súmula 235 do ST, a qual estabelece que “A 

conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi 

julgado”, motivo pelo qual, rejeito a arguição de conexão. Faculto ao 

requerido a juntada da sentença proferida naqueles autos no prazo de 15 

(quinze) dias).(...), DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, 

incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos controvertidos: de quem foi a 

culpa pelo acidente de trânsito; a existência de culpa concorrente da 

condutora do veículo segurado pela autora, e a responsabilidade civil do 

requerido em ressarcir a parte autora os gastos que teve com o conserto 

do veículo da segurada.Defiro, a produção de provas requeridas pelas 

partes, consistente em prova testemunhal. Para tanto, designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 22 de agosto de 2018 às 14horas.A 

autora já arrolou suas testemunhas (fls. 18). O requerido deverá 

apresentar o rol de testemunhas com prazo de 15 (quinze) dias 

antecedentes à audiência designada e com observância da regra 

processual (CPC – art. 450), sob pena de indeferimento.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, tendo em vista que uma das testemunhas 

arroladas pela parte autora é Policial Militar, esta deverá ser 

requisitada.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.Consigno que, caso queira provar o alegado 

por meio de documentos deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão.Concedo ao requerido os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 308860 Nr: 4847-08.2013.811.0002

 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: DOURIFLAN CHAGAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÉLIO AUGUSTO DA SILVA, JOSÉ DE TAL E 

SUA ESPOSA/COMPANHEIRA, MAGNO COSTA DA SILVA E SUA 

ESPOSA/COMPANHEIRA, BENEDITO DE ARAÚJO E SUA 

ESPOSA/COMPANHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 Ante o exposto, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do 

Novo Código de Processo Civil, conforme fundamentação 

apresentada.Sem custas processuais, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita (fl. 54).Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos, com todas as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 333117 Nr: 1751-48.2014.811.0002

 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): CLARO - AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos.(...), DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos 

II e IV, do CPC, fixo como pontos controvertidos: inclusão indevida dos 

dados da autora nos cadastros de proteção ao crédito, a existência do 

débito em discussão e comprovação de que autora contratou os serviços 

da requerida, bem como o grau e extensão da lesão e a existência de 

dano moral.Defiro a produção da prova requerida pelas partes, 

consistentes em prova pericial.Em se tratando de relação de consumo, em 

que é evidente a hipossuficiência da requerente frente à requerida, e 

sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, para determinar que a requerida arque com os 

custos com a realização da perícia.Para tanto, nomeio a Sra. LUCIANA 

DIAS CORRÊA, perita grafotécnica, (...). Determino que a requerida junte 

aos autos o contrato original e documentos apresentados pelo adquirente 

no momento da contratação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

presumir a sua inexistência e/ou nulidade.(...).Apresentada a proposta de 

honorários periciais, intimem-se as partes para querendo manifestarem no 

prazo comum de 5 (cinco) dias (art. 465, § 3º). Assim, inexistindo 

impugnação, intime-se a ré para, em 05 (cinco) dias, sob pena de prejuízo 

da prova, depositar a parte que lhe incumbe do valor dos honorários do 

perito. A requerida deverá efetuar o depósito prévio integral em favor do 

perito, ficando deferido o levantamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados os esclarecimentos necessários (art. 465, § 4º do CPC).

((...).Intimem-se os interessados para no prazo de 15 (quinze) dias 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos (art. 465, §1º, 

incisos II e III, do CPC). Consignando-se que, os assistentes técnicos 

deverão apresentar pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

a apresentação do laudo do perito oficial, independentemente de intimação 

(art. 477, §1º, do CPC).(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 336680 Nr: 5087-60.2014.811.0002

 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: CASSIA REGINA RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS, ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA, 

SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA, COLÉGIO METHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:15608, NADIELLY GARBIM FEITOSA - OAB:OAB/MT 13.940, 

RINALDO FREITAS VIEIRA - OAB:15410

 Ante o exposto, determino:1)Expeçam-se os mandados de citação dos 

requeridos Alex Sandro Carvalho da Silva e Shirley Rodrigues da Silva 

para, querendo, apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de presumirem-se verdadeiros os fatos narrados pela 

autora.2)Apresentada a defesa no prazo legal, intime-se autora para, 

querendo, apresentar impugnação à contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Caso contrário, certifique-se e façam os autos conclusos.3)Corrija o 

polo passivo da ação, na contracapa dos autos e sistema Apolo, para 

contar Alex Sandro Carvalho da Silva e Shirley Rodrigues da Silva como 

requeridos.Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA, tendo em vista 

tratar-se de processo META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 353524 Nr: 18389-59.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONICLEY DE OLIVEIRA HURTADO SARAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANHU INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS S/A, RAUL RODRIGUES VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA ROSA DE AZEVEDO 

OLIVEIRA SECCHI - OAB:OAB/MT-A 17431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FELIPE OLIVEIRA DO 

CARMO - OAB:15.229

 (...).DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como controvertidos: de quem foi a culpa pelo acidente de 

trânsito; a existência de culpa concorrente do autor; a existência de lesão 

corporal permanente no autor que impossibilite de exercer atividades 

laborais, a sua extensão e gravidade; a existência de danos materiais e 

morais; e a responsabilidade civil dos requeridos em indenizar o 

autor.Defiro, em parte, a produção da prova requerida pela parte autora, 

consistente em prova testemunhal, depoimento pessoal das partes e 

perícia médica do autor.Expeça-se ofício à POLITEC solicitando que 

informe se foi realizado perícia técnica no local do acidente, 

encaminhando-lhes cópia do Boletim de Ocorrência acostado às fls. 29/31, 

e caso a perícia tenha sido realizada encaminhe cópia a este juízo.Sem 

prejuízo, indefiro o pedido de realização de perícia técnica no local do 

acidente, (...).Consigno que, que caso queira provar o alegado por meio de 

documentos, as partes deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão.Para a realização da perícia médica nomeio a Dra. 

CRISTINA TEODORO DE MELO MENDO, médica perito, (...).Intimem-se os 

interessados para no prazo de 15 (quinze) dias indiquem assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC). 

Consignando-se que, os assistentes técnicos deverão apresentar 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a apresentação do 

laudo do perito oficial, independentemente de intimação (art. 477, §1º, do 

CPC). (...)).Fica o(a) advogado(a) da parte autora 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.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 348719 Nr: 14850-85.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERCEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM 

VARZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO APARECIDO DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se em fase saneadora que o requerido foi citado por 

edital, sendo apresentada defesa por negativa geral pelo curador 

nomeado (fls. 64/69).Contudo, a simples decretação da revelia não 

conduz fatalmente ao acolhimento do pedido inicial, pois não desonera o 

autor de produzir prova bastante para convencer o magistrado da 

prevalência de sua tese. No caso, constata-se que os fatos e direitos 

constantes nos autos não estão devidamente demonstrados, pois inexiste 

qualquer prova de que o requerido não cumpriu com a sua obrigação, de 

forma que o feito não comportando julgamento no estado em que se 

encontra, necessitando de dilação provatória.Desse modo, DECLARO 

SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo 

como pontos controvertidos: o descumprimento parcial ou total do contrato 

de empreitada por parte do requerido. Defiro, em parte, a produção das 

prova requerida pelas partes, consistente em prova testemunhal e 

documental. Caso queiram provar o alegado por meio de documentos 

deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Indefiro 

a realização das demais provas solicitadas, tendo em vista ser requerida 

de forma genérica e por se mostrarem desnecessárias à solução da 

lide.Para tanto, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 7 

de agosto de 2018 às 16h30. As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas com prazo de 15 (quinze) dias antecedentes à audiência 

designada e com observância da regra processual (CPC – art. 450), sob 

pena de indeferimento. 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).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.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 308860 Nr: 4847-08.2013.811.0002

 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: DOURIFLAN CHAGAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÉLIO AUGUSTO DA SILVA, JOSÉ DE TAL E 

SUA ESPOSA/COMPANHEIRA, MAGNO COSTA DA SILVA E SUA 

ESPOSA/COMPANHEIRA, BENEDITO DE ARAÚJO E SUA 

ESPOSA/COMPANHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 Vistos.

Verifica-se que a presente ação foi redistribuída para esta Vara em razão 

da conexão com o processo de código n. 289343 (fls. 130/151).

Assim, tendo em vista a conexão da presente ação com a acima 

mencionada, determino que sejam apensadas, evitando-se, assim, 

decisões conflitantes.

Após, façam os autos conclusos para análise e deliberações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 311277 Nr: 7346-62.2013.811.0002

 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: CLAUDEMIR MARCIO CORADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALENCAR BEZERRA, RONILTO 

PEREIRA DA SILVA, FÁBIO SILVEIRA, MARCOS DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9.614, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 4.032, MARCIO SALES DE FREITAS - OAB:7.888

 Vistos etc. (...)Por outra banda, pendente de apreciação se encontra o 

petitório de fls. 141/142, pelo que passo a deliberar o seguinte:Diante da 

nova sistemática processual, a qual privilegia a autocomposição (art. 334 

do CPC), cite-se/intime-se o requerido Marcos de tal, conforme requerido, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 
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audiência de conciliação que designo para o dia 16 de agosto de 2017, às 

14h20min, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, 

CPC/2015).O mandado para citação do requerido Marcos de tal deverá ser 

cumprido/direcionado ao Oficial de Justiça Manoel Francisco de Souza, 

tendo em vista já ter conhecimento da localização do endereço do 

requerido (certidão de fls. 80). Intimem-se todos para comparecimento na 

data acima assinalada.Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, § 

8º, do CPC.Em caso de apresentação de contestação dos requeridos 

Ronilto e Marcos, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, CPC).Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 411417 Nr: 17430-54.2015.811.0002

 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: REGIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AMERICANAS S/A, SONY MOBILE 

COMUNICATIONS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ellen cristina gonçalves - 

OAB:17603-A/MT, JOSE JOAO VITALIANO COELHO - OAB:18440/O

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 95/96, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a parte 

autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 99), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pela 

advogada.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do at. 450, § 3º, do CPC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 245708 Nr: 6058-84.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL MAURICIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNEIDE ELIAS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12960

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

 Assim, intime-se a parte requerida/executada, através de seu patrono, 

para que cumpra o determinado na sentença de fls. 33/36, 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).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 251938 Nr: 11103-69.2010.811.0002

 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: MICHELLE ROSSETTO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA IGNACIO DA 

SILVA - OAB:8983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 Vistos, etc.

Em análise dos autos verifica-se que o perito nomeado manifestou-se às 

fls. 99/101, requerendo o arbitramento dos honorários periciais no valor 

correspondente a R$6.000,00 (seis mil reais), com o depósito integral e 

liberação de metade no início dos trabalhos e da outra metade com na 

entrega do laudo.

Ocorre que, a perícia em comento foi requerida pela parte autora, que é 

beneficiária da justiça gratuita, de modo que os pleitos formulados pelo 

expert nomeado encontram óbices na Resolução 232 do CNJ e art. 95, §3º 

do CPC, por estar muito acima do parâmetro de valores fixados pelo 

Conselho Nacional de Justiça.

De tal modo, nomeio em substituição como perito grafotécnico Emiliano 

Mendonça Silva, Avenida Manoel José de Arruda, 3300 Cond. Res. Beira 

Rio - Porto, Cuiabá – MT, Tel.: (65) 9 81214041, e-mail: 

emilianomsilva@gmail.com, para realização da perícia deferida.

 Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para informar se aceita o encargo e 

formular proposta de honorários periciais, bem assim, se for o caso, 

corrigir os dados declinados nesta decisão, os quais foram colhidos no 

Banco de Peritos do site do TJMT, devendo confirmar principalmente o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, 

nos termos do artigo 465, §2º, incisos I, II e III, do CPC.

Registro que o valor da perícia foi fixado em R$1.500,00 (mil e quinhentos 

reais) e serão pagos ao final da demanda, pela parte contrária caso o 

beneficiário da assistência judiciária seja o vencedor, ou com recursos 

alocados no orçamento do Estado caso o beneficiário da assistência 

judiciária perda a demanda, conforme decisão de fls. 93/94.

Em se tratando de perícia grafotécnica, caso o perito requeira que a 

autora lance em folha se papel, por cópia ou sob ditado, dizeres 

diferentes, para fins de comparação, deverá a gestora intimá-lo para 

atendimento da solicitação, independentemente de ordem do Juiz (§ 3º, do 

art. 1241 do CPC, c/c art. 478, § 3º do CPC).

Cumpra-se, com URGÊNCIA tendo em vista tratar-se de processo META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350808 Nr: 16424-46.2014.811.0002

 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: CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, WALDINETE MARIA DE 

LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:13257, SIDINEY BERTUCCI - OAB:4.319-A, SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:17851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA C. K. ROSA SILVA - 

OAB:9587

 Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em 

consonância com o parecer ministerial, com fulcro no artigo 109, da Lei n.º 

6.015/73, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e 

determino que a requerida CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA – Oficial 

Cartorária do Serviço Registral e Notarial do Distrito de Cristo Rei, Várzea 

Grande/MT, para que proceda a comunicação para averbação do 

casamento dos autores CARLOS DA SILVA OLIVEIRA e WALDINETE 

MARIA DE LARA (Livro 19-B, folha 164V, Termo 7806), na certidão de 

nascimento da requerente WALDINETE LARA DA SILVA, matrícula nº 

0644360255 1979 1 00002 245 0001596 21, perante o Segundo Ofício de 

Registro Civil, Pessoas Jurídicas, Protestos e Tabelionato de Rosário 

Oeste/MT (fls. 28).Por conseguinte, declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sucumbentes 

reciprocamente, nos termos do artigo 86 do CPC, deverão as despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios ser distribuídas entre as 

partes na proporção de 50% para cada, fixando-se os honorários 

sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa. Todavia, tendo em vista 
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que foi deferida a justiça gratuita à parte autora (fls. 18), neste tópico, a 

exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o 

art. 98, § 3º do CPC. Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado, arquivando-se com as cautelas de estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 350807 Nr: 16423-61.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDETE MARIA DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:13257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960

 Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em 

consonância com o parecer ministerial, com fulcro no artigo 109, da Lei n.º 

6.015/73, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e 

determino que a requerida CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA – Oficial 

Cartorária do Serviço Registral e Notarial do Distrito de Cristo Rei, Várzea 

Grande/MT, para que proceda a comunicação ao Segundo Ofício de 

Registro Civil, Pessoas Jurídicas, Protestos e Tabelionato de Rosário 

Oeste/MT, para que, por determinação deste juízo, deverá ser 

anulada/excluída a observação relacionada ao casamento na certidão de 

nascimento da requerente WALDETE LARA DA SILVA, matrícula nº 

0644360255 1979 1 00002 244 0001594 42.Por conseguinte, declaro 

extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do 

CPC. Sucumbentes reciprocamente, nos termos do artigo 86 do CPC, 

deverão as despesas, custas processuais e honorários advocatícios ser 

distribuídas entre as partes na proporção de 50% para cada, fixando-se 

os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa. Todavia, 

tendo em vista que foi deferida a justiça gratuita à parte autora (fls. 18), 

neste tópico, a exigibilidade da condenação na sucumbência ficará 

suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado, arquivando-se com as cautelas de 

estilo.P. I. Cumpra-se.Várzea Grande, 24 de abril de 2018.ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 94842 Nr: 4374-66.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO-ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO LYSAKOWSKI KAISER DURAN, 

ROSE MARIA DE JESUS, JOENIL MARQUES RIBEIRO, RODRIGO FERREIRA 

LIMA, JELSON SIQUEIRA DA SILVA, DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NILTON LUIZ FEREIRA DA SILVA - OAB:48811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em assim sendo, em relação aos devedores supra mencionados, julgo 

extinto o presente feito, com resolução do mérito, ante a quitação integral 

do débito, nos termos do artigo 929, II, do Código de Processo Civil.2 – O 

cumprimento de sentença (fls. 162/163), prossegue em desfavor dos 

devedores Jerônimo Lysakowski Kaiser Duran, Rose Maria de Jesus e 

Joenil Marques Ribeiro.2.1 – Os devedores Jerônimo Lysakowski Kaiser 

Duran e Joenil Marques Ribeiro são revéis, tendo-lhes sido nomeados 

curadora especial pela Defensoria Pública. Primeiramente é de se ater que 

uma vez decretada a revelia da requerida, em que um dos efeitos é a 

dispensa da intimação dos atos processuais (NCPC, art. 346), 

desnecessária as intimações para prestarem cumprimento de sentença.

(...)2. Nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil, será 

dispensado da intimação dos atos processuais o réu revel que não 

constituiu advogado nos autos. 3. Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a 

execução por quantia fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo 

processo em que o direito subjetivo foi certificado, de forma que a revelia 

decretada na fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado 

pessoalmente, dispensará a intimação pessoal do devedor para dar 

cumprimento à sentença.4. Recurso especial improvido. (STJ, REsp 

1241749 / SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta 

Turma, Data Julgamento 27/09/2011, data da publicação 

13/10/2011).Desse modo, certifique-se a Sra. Gestora Judicial quando ao 

decurso do prazo para pagamento.2.2 – A devedora Rose Maria de Jesus 

foi citada/intimada pessoalmente acerca do cumprimento de sentença 

(certidão de fls. 194).Também deve ser certificado quanto ao decurso de 

prazo para pagamento. 3 – Cumprido os itens acima, intime-se a parte 

credora para se manifestar nos autos, requerendo o que entender de 

direito. Prazo: 10 dias. 4 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 438537 Nr: 5988-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MILÊNIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO BUCCO, CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SAGRADO UCHIDA - 

OAB:RO 5.255, SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS - OAB:RO 1.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.A presente missiva tem por objeto a venda judicial de bem 

imóvel.No entanto, como bem observado pela leiloeira às fls. 52/53, é de 

se ater que a avaliação do bem penhorado nestes autos, se realizou em 

data de 10.05.2012, isto é, há mais de seis anos, o que indica, sem 

sombra de dúvidas, a probabilidade de que o atual valor venal do imóvel 

em questão tenha alterado, fato que obsta a indicação da realidade do 

valor da arrematação a ser expendida no caso em questão, diante da 

possibilidade de alteração do valor do imóvel levado a praça. A previsão 

legal para a hipótese de nova avaliação se encontra disposta no art. 873 

do CPC (...)Com efeito, saliento que tanto a superveniente diminuição, 

como a superveniente majoração do valor do bem penhorado, por 

qualquer motivo que não o procedimento do próprio exequente, autoriza a 

repetição do ato avaliatório para que nenhuma das partes saia 

prejudicada: o credor, pela diminuição do valor real do bem e consequente 

insuficiência patrimonial da penhora; o devedor, pela majoração do valor 

do bem penhorado que pode levar a uma expropriação de proporções 

desnecessárias, colocando em franco e aberto equilíbrio a força do 

crédito contido no título executivo e a dimensão do patrimônio afetado pela 

penhora.Nestes termos deve-se ter em mente que levar à praça um bem 

subavaliado ou superavaliado, não atende o interesse da Justiça, nem 

tampouco o interesse público, notadamente compreendido o interesse do 

credor.Assim considerando, tem-se que uma nova realização da avaliação 

do bem penhorado no vertente caso, para o fim de se obter a atualização 

do valor que lhe fora atribuído por força da última avaliação, comporta 

admissibilidade nos termos do diploma legal supra mencionado, e por tais 

razões determino que a renovação seja realizada.Desse modo, expeça-se 

novo mandado de avaliação do bem penhorado às fls. 49, e, no 

seguimento, intime-se a parte autora através do DJE, e, considerando, não 

haver advogado cadastrado para o devedor nesta carta precatória, 

oficie-se ao Juízo Deprecante para que proceda sua intimação. Prazo: 10 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 56108 Nr: 2033-72.2003.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTÊNCIA E CULTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRINALDO JORGE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINELLI DOS SANTOS PIRES - 

OAB:OAB/RS 40.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁTIMA JUSSARA 

RODRIGUES - OAB:6090/MT

 Vistos etc.

A presente missiva tem por objeto a citação e demais atos executórios.

Houve a citação do executado (fls. 14). No seguimento, houve penhora de 

um bem móvel (fls. 15), sendo que a avaliação encontra-se às fls. 44.

Na decisão de fls. 98, fora determinado a designação da hasta pública, 

contudo, o ato não se realizou.

Em assim sendo, cumpra-se novamente o item “7” da decisão de fls. 98, 

no entanto, nomeio a leiloeira Cirlei Freistas Balbino da Silva.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli
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 Cod. Proc.: 495397 Nr: 11266-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO APARECIDO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ITAIBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:9667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O objeto da presente missiva é penhora de bem imóvel e demais atos, 

tendo o Sr. Oficial de Justiça avaliado o respectivo bem (fls. 25)

Em assim sendo lavre-se o termo de penhora.

Após, oficie-se ao Juízo Deprecante para que proceda a intimação da 

parte executada, consignando que na presente missiva não consta 

informação se o devedor tem advogado constituído.

 Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 104711 Nr: 814-82.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS FRIGIERI DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 135, determino a renovação do ato citatório via 

mandado, no endereço indicado as fls.131.

No mais, intime-se a parte exequente para comprovar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, uma vez que não é beneficiária da justiça 

gratuita.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 227168 Nr: 7366-92.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDER POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVAIR CAMILO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 531.

Em consequência, depreque-se à Comarca de Alta Floresta/MT, para que 

proceda a penhora e demais atos executórios do bem imóvel indicado pelo 

credor.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 53100 Nr: 7151-63.2002.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAQUEU DOS ANJOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ANTONIO ROGÉRIO A COSTA STEFAN - OAB:7.030 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JACKSON MARIO DE 

SOUZA - OAB:4635

 Vistos etc.

Com relação ao petitório de fls. 214/216 este juízo já despachou às fls. 

209, haja vista haver pedido idêntico às fls. 206/208.

 Em assim sendo, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 209, a seguir 

transcrita:

 Desta feita, havendo o decurso do prazo sem o devido recolhimento, 

cumpra-se o Prov. 40/2014/CGJ. Após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 445394 Nr: 9601-85.2016.811.0002

 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: WDBG, VALDINEI ARAUJO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ODONTOLÓGICO HOSPITAL DO 

DENTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ELIAS PEREIRA DE 

PAULA - OAB:17.399/MT, JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - 

OAB:20929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Alfaro - OAB:15.941, 

Joéverton Silva de Jesus - OAB:9,946

 Vistos etc.

 Processo apto para saneamento.

 Contudo, em análise dos autos constatou-se a existência de 

irregularidade na representação processual, haja vista que inexiste 

procuração ad judicia outorgada pelo autor, posto que a acostada às fls. 

17 está em nome apenas do representante do autor.

É cediço que, nos termos do art. 1.690 do Código Civil, o menor impúbere é 

representado em juízo, de modo que deve constar na outorga de 

mandado.

Verificou-se, outrossim, que a exordial não veio instruída com a 

declaração de hipossuficiência em nome do requerente representado pelo 

sua genitor, nos termos do art. 99 do CPC.

 Por outra banda, a parte requerida pugnou pela realização de perícia, 

contudo de forma genérica, não especificando a real necessidade de sua 

realização.

 Diante de todo o exposto determino:

1 – Intime-se a parte autora para providenciar as irregularidades indicadas 

acima, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Prazo: 10 dias.

2 – Intime-se a parte requerida para que justifique a real necessidade na 

realização da perícia, sob pena de indeferimento da referida prova. Prazo: 

10 dias.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 314540 Nr: 10811-79.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE SOUZA BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON CLERISTON 

WILLIAN DA SILVA PEREIRA - OAB:13.931

 Vistos etc.Pugna o exequente pela penhora dos direitos creditórios do 

devedor sobre veículo alienado fiduciariamente, qual seja a camionete 

utilitária, Marca VW Amarok, CD 4X4 TREND, ano/modelo 2012, Placa OBF 

2886.(...)No caso em comento, admite-se tão somente a penhora sobre 

eventuais direitos do devedor fiduciário, relativamente ao bem que se 

encontra alienado fiduciariamente. Para tanto, todavia, mister se faz a 

prévia ciência do credor fiduciário, para que possa resguardar eventuais 

direitos sobre o bem.Deste modo, considerando que já fora efetivada a 

restrição de transferência do veículo, via sistema Renajud (fls. 24), (...).E, 

para fins de possibilitar a intimação do credor fiduciário, primeiramente, 

expeça-se ofício ao DETRAN/MT, solicitando informação acerca do 

Banco/Financeira para o qual o veículo encontra-se alienado.Após, 

intime-se o Banco/Financeira indicado pelo DETRAN para que informe a 

este juízo, com a maior brevidade possível qual o valor do veículo marca 

VW Amarok, CD 4X4 TREND, ano/modelo 2012, Placa OBF 2886, total de 

parcelas pagas e a pagar, bem como eventuais dados que entender 

serem pertinentes.Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem 

manifestação, reitere-se.Com a resposta, vista ao exequente pelo prazo 

de 10 (dez) dias. No seguimento, não se opondo o credor, lavre-se o 

respectivo termo de penhora, e intime-se as partes para manifestação, 

devendo ser observado em relação ao executado o art. 841, §§ 1º e 2º do 
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CPC, no prazo de 10 (dez) dias (art. 847, CPC), além de expedir mandado 

de intimação ao credor fiduciário, para que este proceda à anotação, no 

respectivo instrumento, acerca da constrição dos direitos do devedor, 

advertindo-se que, antes de proceder a baixa do gravame, com base na 

boa-fé objetiva, comunique a este juízo a quitação do 

financiamento.Caberá ao exequente a comprovação do valor de mercado, 

na forma do art. 871, IV, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 326723 Nr: 23046-78.2013.811.0002

 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: FERNANDA DE PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeira 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282286 Nr: 1905-37.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON MONTEBELER, NILVA ROSA DE FREITAS 

MONTEBELER, HAIRON FREITAS MONTEBELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, IZAURA CLAUDINO DA SILVA, 1º SERVIÇO NOTARIAL E DE 

REGISTROS DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT, WALDIR BEZERRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bibiano Pereira Leite Neto - 

OAB:8938/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:DP DE MT, LAZARO ROBERTO DE SOUZA - OAB:OAB-MT 4801-B

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar quanto ao petitório e documentos 

apresentados pela requerida Izaura Claudino da Silva (fls. 230/243), 

promovendo a emenda adequada determinada às fls. 212/213. Prazo 10 

dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268066 Nr: 14723-55.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE MATIAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, denota-se que o mandado citou aquele que se 

encontrava no imóvel, todavia quem apresentou contestação foi pessoa 

diversa, logo, a contestação apresentada não se encontra fora do prazo, 

posto que se trata de comparecimento espontâneo da parte, tendo 

transcorrido o prazo tão somente para àquele que foi efetivamente citado, 

sendo nula a certidão de fl. 89.

Sendo assim, faz-se pertinente alterar o polo passivo, conforme requerido 

pelo autor para fazer constar Evacir Rodrigues, bem assim deverá constar 

como litisconsorte passivo Kelvin Wesley Santos de Moraes, haja vista 

seu comparecimento espontâneo.

No mais, especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as, manifestando se tem 

interesse em conciliar. Prazo: 10 dias.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 16 de agosto de 2018 

às 14h00min.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Altere-se a capa dos autos e registros do Sistema Apolo para constar 

Evacir Rodrigues e Kelvin Wesley Santos no polo passivo e certifique-se 

quanto ao decurso de prazo para apresentação de contestação por parte 

de Evacir Rodrigues, ora citado, conforme fl. 69.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 205697 Nr: 1635-52.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA- 

DISCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPEDITO TOSCANO SOBRINHO ( Arraial dos 

Freitas)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6624, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em face da petição de fls. 46, em que a parte autora requer a extinção do 

feito, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do supracitado Estatuto.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência do contraditório.

 Desentranhem-se os documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e recibo nos autos, se requerido.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 310000 Nr: 6024-07.2013.811.0002

 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: LAUDEMIR ROQUE TELÓ, VALDENICE FERREIRA DE 

SOUZA TELÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA, CRISTINA, IZABEL ANA PINTO DE 

OLIVEIRA, josé ricardo da costa leite, azumir fermandes de amorin, fabio 

batista ferreira, VAGNER ABRÃO DA SILVA, GABRIEL BATISTA 

FERREIRA, ALEXANDRE CELESTINO DE OLIVEIRA, PATRÍCIA MENDES DA 

SILVA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 2454, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410, THIAGO 

SILVEIRA - OAB:12963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESMAEL ANGELO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 2454

 Vistos, etc.

Em face da petição de fls. 155, em que a parte autora requer a extinção do 

feito quanto às requeridas Bruna e Cristina, nos termos do parágrafo 

único do art. 200 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos 

e, via de consequência, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, tão somente 

com relação às requeridas Bruna e Cristina, devendo o feito prosseguir 

quanto ao demais requeridos.

1. No mais, especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as, manifestando se tem 

interesse em conciliar. Prazo: 10 dias.

2. Assim, designo audiência de conciliação para o dia 17 de julho de 2018 

às 17h00min.

3. Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 
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partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 324075 Nr: 20474-52.2013.811.0002

 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: JOSE FARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT

 Vistos, etc.

Aportou aos autos petitório da parte requerida alegando não ter sido 

intimada para apresentar impugnação ou quesitos e indicar assistente 

técnico, ao final indica assistente técnico e apresentou quesitos (fls. 

243/245).

Compulsando os autos, verifica-se que tal alegação não merece 

prosperar, pois a decisão que saneou o processo e deferiu a realização 

da perícia determinou de forma clara que as partes deveriam indicar 

assistentes técnicos e apresentar quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 465 §1º, II e III, do CPC (fls. 223/225).

Portanto, de fato ocorreu o decurso do prazo sem manifestação das 

partes para apresentar quesitos e indicar assistente técnico (certidão de 

fl. 236), posto que as partes foram devidamente intimadas daquela 

decisão, conforme certidão de fl. 234.

No entanto, considerando que não vislumbro qualquer prejuízo à parte 

autora, autorizo a apresentação de quesitos e a indicação de perito 

realizada às fls. 243/245 pela requerida.

No mais, intimem-se as partes para se manifestarem quanto à proposta de 

honorários realizada às fls.239/242, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 84198 Nr: 6364-29.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO NASCIMENTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISETE DO BELÉM KARAN, EDSON 

CARVALHO JÚNIOR, MANOEL GOMES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Vistos, etc.

Tem-se que o pedido de denunciação à lide formulado pela requerida foi 

deferido à fl. 123, logo, não merece prosperar o pedido do autor para 

designação de audiência de instrução e julgamento.

Sendo assim, intime-se a requerida/denunciante Elisete do Belém Karan 

para promover a citação do denunciado à lide Manoel Gomes Coelho, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de prosseguir o feito apenas contra os 

requeridos indicados pelo autor, nos termos dos artigos 126 e 131, ambos 

do CPC.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo incluso 

na META 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 98088 Nr: 7386-88.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISETE DO BELÉM KARAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL GOMES COELHO, ARCHIMEDES 

MARINHO NEVES, PAULO SÉRGIO NASCIMENTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIK JÚNIOR NEVES BARACAT - 

OAB:MT 18.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que foram realizadas várias tentativas 

de citação do requerido Manoel Gomes Coelho e mesmo após pesquisa de 

endereço via Sistema Infojud restaram infrutíferas, conforme certidões de 

fls. 134; e 136.

Sendo assim, DEFIRO o pedido de fls. 138, com fulcro no artigo 256, I, do 

Código de Processo Civil, e DETERMINO a citação por edital do requerido 

Manoel Gomes Coelho, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 

257, III, do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser intimada 

para apresentação de contestação no prazo legal.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 131 e expeça-se Carta Precatória 

para citação do requerido Archimedes Marinho Neves, observando o 

endereço indicado à fl. 80.

Consigno que a autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 46).

Cumpra-se COM URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo incluso 

na META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 319580 Nr: 15947-57.2013.811.0002

 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: IVA MARIA DE FIGUEIREDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO- IGA, BRADESCO 

AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA 

LUZ - OAB:12.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 4635, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as, manifestando se tem interesse em 

conciliar. Prazo: 10 dias.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 17 de julho de 2018 às 

16h00min.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 75418 Nr: 7873-29.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RÔMULO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BUZELLE - OAB:2381-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, VICTOR UGO SOUSA - OAB:9611, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6487

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 227, intime-se o douto patrono da parte 

exequente para que manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 282836 Nr: 1645-57.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIUSA PATRICIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Vistos etc.

Diante do certificado às fls. 169 v, intime-se o douto patrono da parte 

exequente para que manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 309345 Nr: 5348-59.2013.811.0002

 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: VICTOR LEONARDO PAOLIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:22685/O, LINÉIA FÁTIMA SILVA PINHO - OAB:OAB/MT15909, 

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - OAB:22661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, e via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. No entanto, 

fica suspensa a cobrança de acordo com o art. 98, § 3º, do CPC, haja 

vista ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268086 Nr: 15610-39.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA REGINA FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) 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): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 250899 Nr: 10228-02.2010.811.0002

 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: AILTON RIBEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DE MATTOS, SOUNES DA 

SILVA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:OAB/MT 10024, WLADEMIR GALDINO DELGADO - OAB:9.019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA 

- OAB:16214

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) 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): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 321914 Nr: 18335-30.2013.811.0002

 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: EVALDO ANTONIO LUCLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, ITÁU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) 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): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 409687 Nr: 16452-77.2015.811.0002

 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: DENIS JULIANO ANGELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) 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): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 319184 Nr: 15564-79.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONILDES ANTONIO MENDES, BRASIL 

VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL RICHARD DECKER NETO 

- OAB:MT 4.965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, RUTH AIARDES - OAB:15463

 Vistos etc.

 Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) 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): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 398029 Nr: 10277-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPRALON COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LONDRINA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J S T COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RAMOS AQUINO - 

OAB:17.607, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Primeiramente, deverá ser cumprido o último parágrafo da decisão de fls. 

58.
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Defiro parcialmente o pleito de fls. 78/79.

1) Promova a Sra. Gestora Judiciária, via Sistema SerasaJud, a inclusão 

do nome da parte executada JST Comércio de Alimento Ltda naquele 

órgão.

 2) Indefiro o levantamento do valor penhorado às fls. 69, uma vez que o 

executado não fora intimado nos termos do art. 854. 3º, do CPC.

Diante do decurso de tempo da realização do bloqueio (19.08.2016), sem 

êxito na intimação do devedor, e para que não haja desvalorização da 

moeda, converto a indisponibilidade em penhora e transfiro o montante à 

Conta única, conforme disposto no art. 854, § 5º do CPC.

3) Efetuada consulta ao Sistema Infojud, constatou-se que a empresa 

devedora não vem apresentando declaração de imposto de renda nos 

últimos cinco anos, conforme espelhos que seguem em anexo.

Diante do exposto, intime-se o credor para manifestação nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001109-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZEIDE DE ARAUJO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003388-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte autora para manifestação a respeito da 

informação do pagamento da condenação, retro. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000528-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte autora para manifestação a respeito da 

informação do pagamento da condenação, retro. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005732-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE BUENO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte autora para manifestação a respeito da 

informação do pagamento da condenação, retro, requerendo o que 

entender de direito. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004074-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA CONCEICAO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte autora para manifestação a respeito da 

informação do pagamento da condenação, retro, requerendo o que 

entender de direito. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003588-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MERLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte autora para manifestação a respeito da 

informação do pagamento da condenação, retro, requerendo o que 

entender de direito. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002141-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENAIR OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Orlandino Basso (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001893-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRA DE OLIVEIRA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002215-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIEL GONCALO DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001837-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA CRISTINA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002753-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTOS DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte autora para manifestação a respeito da 

informação do pagamento da condenação, retro, requerendo o que 

entender de direito. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004339-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LOPES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (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 art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008909-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA MANINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR APOITIA OAB - MT7976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DINEI DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008909-35.2017.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 64.220,70; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA DA 

CONCEICAO DE ALMEIDA MANINI Parte Ré: RÉU: LUIZ DINEI DOS SANTOS 

Vistos. Designada audiência de conciliação, esta restou prejudicada diante 

da não citação da parte requerida, conforme termo de Id. 12043945, tendo 

a parte autora pugnado pela nova tentativa de citação da parte requerida 

no endereço descrito no Id. 12039936. Pois bem, diante da não citação da 

parte requerida, redesigno o ato para o dia 20/06/2018, às 14h 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 

conforme pugnado no Id. 12039936, consignando-se as deliberações 

contidas na decisão de Id. 10961359. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006208-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT0012007A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIANO FRANCISCO DE SALES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005782-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SOUSA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME I INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte autora para manifestação a respeito da 

informação do pagamento da condenação, retro, requerendo o que 

entender de direito. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006537-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DA APARECIDA ZDONEK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000122-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOPRINCE TRANSPORTES ROOVIARIOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA TORRES FARIAS OAB - MS0008109A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002448-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANUZA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001565-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001155-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GONCALVES LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001372-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON GOVEIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005374-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE DE ARRUDA SARDINHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005462-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G L COMERCIO DE GASES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001317-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELI APARECIDA SIMAO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000165-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DUARTE DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO OAB - MT9822/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002163-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BENEVIDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003278-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS DE ANICESIO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003278-76.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 6.448,88; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA 

Parte Ré: REQUERIDO: MARCUS DE ANICESIO SOUZA Vistos, etc. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. À vista da ausência 

de manifestação expressa da parte autora quanto o seu desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 20/06/2018, 

às 16h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se as 

partes requeridas, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes específicos para negociar e transigir, bem assim acompanhadas 

de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não 

havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer 

contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência de 

conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso 

I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que 

for cabível (art. 344, CPC). 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 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006272-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE CLAUDETE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006119-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LOPES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006054-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DA COSTA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRO CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MATIAS OAB - MT1857/O-O (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006110-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE FRANCISCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006106-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER NUNES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003011-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR HENRARD DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006116-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LOPES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002648-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NUNES DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CAFURE BEZERRA OAB - MT6083/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)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001502-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JOSE DUARTE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654 (ADVOGADO)

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - SP325150 

(ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005954-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JACOB LAVORATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIZ DE MELLO DUTRA JUNIOR OAB - MT23091/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000423-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINIANO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE DE MELLO AGUIAR OAB - MT19558/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA EIRELI - ME (RÉU)

EDSON VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ivone Campos Freire OAB - MT9912/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1000423-61.2017.8.11.0002, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. AUTOR: LUCIANA MARTINIANO DE 

SOUSA RÉU: EDSON VIEIRA EIRELI - ME, EDSON VIEIRA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

ilegitimidade passiva do segundo requerido Aduz o segundo requerido ser 

parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de 

que a autora pretende ser indenizada em virtude da suposta ofensa 

sofrida em razão da notícia publicada no site da primeira requerida, porém 

não há qualquer responsabilidade atribuída a sua pessoa proprietária do 

site. Assim, requereu a extinção do feito sem o julgamento do mérito em 

sua relação. Em que pese às alegações do segundo requerido, entendo 

que este é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois 

tanto o veículo que divulgou a reportagem quanto o seu proprietário são 

responsáveis civilmente pelos eventuais danos que a matéria jornalística 

possa vir a acarretar a autora, a teor da Súmula 221 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: Súmula nº 221/STJ: “São civilmente responsáveis 

pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, 

tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação.” 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA Nº 221 DO STJ. Todos aqueles que 

concorrem para a veiculação de notícia na imprensa podem integrar o pólo 

passivo de ação indenizatória por suposto abalo à imagem. Exegese da 

Súmula nº 221 do STJ. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do 

jornal. Sentença desconstituída à unanimidade. (Apelação Cível Nº 

70028657849, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liege Puricelli Pires, Julgado em 28/05/2009) Dessa forma, afasto a 

presente preliminar e mantenho o segundo requerido no polo passivo da 

demanda. Da justiça gratuita em favor dos requeridos A gratuidade da 

justiça à pessoa jurídica só é admitida em situações excepcionais e 

mediante comprovação de insuficiência financeira não só da empresa, 

mas também dos seus sócios[1]. Assim, considerando que a primeira 

requerida não demonstrou a sua incapacidade financeira, indefiro os 

benefícios da justiça gratuita em seu favor. Já quanto ao segundo 

requerido, estando presentes os pressupostos do art. 98 do CPC, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita em seu favor. Anote-se. Da 

impugnação à justiça gratuita deferida em favor da autora Os requeridos 

contestam a concessão do benefício da justiça gratuita à autora, alegando 

que ela possui condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, sobretudo porque é funcionária pública com salário mensal 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 7.000,00 (sete mil reais). Com efeito, 

entendo que desmerece acolhimento o pedido elaborado para revogar a 

concessão do benefício de gratuidade judiciária, à vista de que o ônus da 

prova quanto a capacidade financeira da autora recai sobre a parte 

requerida, a qual não se desincumbiu de tal mister. Deste modo, não 
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merece prosperar a pretensão da requerida, até porque ela se limitou a 

apresentar detalhamento da remuneração da autora em datas pretéritas a 

propositura da ação, ou seja, entre o período de 2002 a 2016, que apenas 

demonstram que o salário da autora sofreu variações, porém tais 

documentos por si só não são suficientes para se negar os benefícios da 

gratuidade judiciária. Outrossim, a autora comprovou nos autos que 

atualmente possui um salário líquido de R$ 4.863,11 (quatro mil oitocentos 

e sessenta e três reais e onze centavos), conforme se observa do teor 

do holerite juntado no id. 7268114, bem como já existe nos autos 

declaração de hipossuficiência da autora, conforme se observa no id. 

4730853, sendo certo que o documento possui presunção de veracidade, 

prevalecendo até prova em contrário. 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 à autora. Do valor da causa Os requeridos alegam que o valor 

da causa deve se ater ao valor pretendido a título de indenização pelos 

danos morais, ou seja, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

razão pela qual requereram a retificação do valor da causa atribuído pela 

autora em sua inicial. Analisando detidamente os autos, verifico que o 

valor atribuído à causa encontra-se correto, pois a autora observou o 

verdadeiro conteúdo do inciso V, do art. 292, do Código de Processo Civil, 

ao ser atribuído o valor à causa. Isso porque, diferentemente do alegado 

pelos requeridos a autora busca a condenação destes ao pagamento do 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um a título de danos 

morais, sendo que a soma destes valores totalizam o importe de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), valor este atribuído à causa. Portanto, 

não há que se falar em retificação do valor da causa. Outrossim, não 

havendo outra preliminar ou irregularidade a serem sanadas dou por 

saneado e o feito e passo a fixar os pontos controvertidos: a) se a notícia 

veiculada pelos requeridos ofendeu/constrangeu a autora; b) em caso 

positivo se estes fatos ensejaram o dever de indenização pelo dano moral 

e os seus respectivos valores. Diante da natureza da controvérsia, defiro 

a produção de prova oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Por fim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29/05/2018, às 17:00 horas. Desde já 

ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever 

de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Cumpra-se. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: 

Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008137-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE APARECIDA DE BARROS (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001747-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO ROMERO CAVALHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABARA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

SPE - GOLDEN GARDEN EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 225696 Nr: 5894-56.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 309145 Nr: 5141-60.2013.811.0002

 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: ANDRE LUIS AVILA CIMADON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEWERTON EVANDRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 2573

 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 manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da devolução da carta precatória, retro.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 288880 Nr: 8352-41.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILTON MACÁRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 
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05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 453495 Nr: 13443-73.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A - FRIBOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.M.R. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, BOMPREÇOSUPER SUPER MERCADO EIRELLI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 24541 Nr: 3932-13.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERVASIO NOGUEIRA DE 

CASTILHO, DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 394391 Nr: 8019-84.2015.811.0002

 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: VIVIANE DOS ANJOS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao Recurso de apelação 

interposto, retro.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 425835 Nr: 25057-12.2015.811.0002

 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: LUCIANA RIBEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

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 recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao Recurso de apelação 

interposto, retro.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 351861 Nr: 17244-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA SILVA BARROS LEGUIZAMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - OPERADORA DE TELEFONIA BRASIL 

TELECOM S.A. - TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT - 12.175

 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 recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao Recurso de apelação 

interposto, retro.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 450133 Nr: 11961-90.2016.811.0002

 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: CONSTRUMELLO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT

 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 as partes para, no prazo (COMUM) de 

10(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 404361 Nr: 13526-26.2015.811.0002

 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: RADIO INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DA BRASIL 

TELECOM S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/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, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 406871 Nr: 15052-28.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFFANI ANTTALIM EZARIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O
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 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 recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao Recurso de apelação 

interposto, retro.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 424531 Nr: 24359-06.2015.811.0002

 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: HERYSON DE ASSUNÇÃO SEBBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17.992

 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 recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao Recurso de apelação 

interposto, retro.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 533410 Nr: 6239-07.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ANSELMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAZUK COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:MT 14.230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, a fim de viabilizar a citação e correta angularização 

processual, determino venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar os sócios da empresa que pretende obter a desconsideração da 

personalidade jurídica, atentando-se quanto a necessidade de qualificação 

nos termos do art. 319, II do CPC. Outrossim, venha a parte autora, em 30 

(trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, da 

CNGC/MT.Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea 

Grande/MT, 20 de abril de 2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 494639 Nr: 10845-15.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIANE JOSE DA SILVA, LUZIMAR JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, 

EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDIANE JOSE DA SILVA - 

OAB:12745/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO FONTOURA 

BAGANHA - OAB:12644/MT

 Autos n.º 10845-15.2017.811.0002 – cód. 494639

Vistos.

À vista de que o embargante deixou de postular o efeito suspensivo, 

RECEBO os embargos à execução, na forma do art. 914 e 919 do CPC, 

pelo que determino que se ouça o embargado no prazo de 15 (quinze) 

dias, vindo-me, em seguida, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 20 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 242998 Nr: 4155-14.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, 

IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZMAR JOSE DA SILVA, ELIDIANE JOSE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO FONTOURA BAGANHA 

- OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 242998

 Vistos etc.

Venha a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

requerendo o que entender de direito para o andamento útil do feito.

Em igual prazo deverá a exequente aportar aos autos planilha atualizada 

do débito exequendo.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 20 de abril de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410982 Nr: 17183-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780-BA

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta Judite Castro Silva em 

desfavor de Tim Celular S/A, todos devidamente qualificados nos autos, 

visando o recebimento da obrigação imposta nos autos.

Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito, porém esta se 

manteve inerte.

Em seguida foi realizada penhora online do valor de R$ 22.159,04 em 

conta bancária da executada (fl. 94).

 À fl. 98 a exequente manifestou concordância com o valor penhorado e 

requereu a expedição de alvará em seu favor.

 A executada manifestou concordância com o levantamento da quantia 

penhorada nos autos em favor do exequente, bem como informou a 

realização do depósito judicial no valor de R$ 17.157,28, razão pela qual 

requereu a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada 

em seu favor (fl. 101).

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor penhorado nos autos à fl. 94 serviu para adimplir o débito sub 

judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

penhorado à fl. 94, bem como expeça-se alvará em favor da parte 

executada levantamento do valor depositado à fl. 101.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 384546 Nr: 1748-59.2015.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA PAULA RUEDA AYRES DE ARAUJO, 

MARCIO ADRIANO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - OAB:MT 

13.544/O, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14247, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE NUCIA DE MARCHI - 

OAB:15444, ANDREA NÚCIA DE MARCHI - OAB:4647-MT, ANDRÉIA 

NÚCIA DE MARCHI - OAB:4.647-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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 518305 Nr: 23508-93.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES 

CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREKOWISK & ANDREKOWISK LTDA -ME, 

ELOISA ENDREKOWSK PEREIRA, MARIA CRISTINA ANDREKOWISK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações oriundas da 

Comarca deprecada (Guias de preparo de Carta Precatória).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 404618 Nr: 13718-56.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA CALDAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327.026, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:12834/SP

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 30/05/2018, às 13h00, no Balcão da 

Secretaria da Terceira Vara Cível desta Comarca. Deverá o periciado levar 

os documentos oficiais de indentificação onde constem assinaturas do 

nome, por extenso e/ou por rubrica, da parte requerente para que sejam 

fotografadas e devolvidas imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 317025 Nr: 13388-30.2013.811.0002

 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: CLEIDE ARAUJO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AMERICANAS S.A, FAI-FINANCEIRA 

AMERICANA ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A, Emerson Oliveira - 

OAB:OAB/MT 12.291, Jackson Coutinho - OAB:OAB/MT 9.172-B, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 409671 Nr: 16437-11.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LELIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDILSON VITOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA 

DE MORAES - OAB:MT 10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, apresentar o RESUMO da inicial (em formato word) para o 

email vg.3civel@tjmt.jus.br, para expedição de edital de citação, devendo 

comunicar tal providência nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003310-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

M. O. O. D. S. (REQUERENTE)

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:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003310-81.2018.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MATHEUS OTAVYO OLIVEIRA DA SILVA, RAFAELLA DE 

ARAUJO OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: PLURAL GESTAO EM PLANOS 

DE SAUDE LTDA, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, etc. De entrada, verifico que a parte autora descurou de 

apresentar com a inicial comprovantes de pagamentos relacionados aos 

meses subsequentes a novembro/2017, a fim de comprovar que está em 

dia com as faturas encaminhadas pela parte requerida, documento este 

indispensável para análise do pedido pugnado, conforme dispõe o art. 

320, CPC. Posto isso, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, suprir a irregularidade acima informada, mediante a juntada 

dos referidos comprovantes, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003404-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. S. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT0019833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ CARLOS FERREIRA ANDRADE JUNIOR (TESTEMUNHA)

MARCIO PAULO DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003404-97.2016.8.11.0002; Valor causa: 

R$ 45.029,70; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/
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[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: BENICIO PAULO SILVA BERGAMIN Parte Ré: RÉU: GRAMARCA 

VEICULOS LTDA Vistos, etc. Benício Paulo Silva Bergamin representado 

por Márcio Paulo da Silva promove a presente ação de indenização por 

danos morais em desfavor de Gramarca Chevrolet – Várzea Grande, 

todos devidamente qualificados nos autos, narrando que entrou com um 

processo de aquisição de veículo, via PNE, perante a requerida. Salienta 

que seu representante legal entrou com o processo de aquisição do 

veículo, quando foram passadas todas as documentações exigidas por lei 

para adquirir o veículo SPIN LTZ, porém após um longo período sem 

qualquer notícia sobre a tramitação da documentação, lhe foi informado 

que a autorização de isenção da Sefaz/MT havia sido extraviada e que 

seria necessário retirar uma segunda via e recomeçar o processo. Assim, 

alega que o processo teve novo início e após um longo período de 

tramitação os documentos ficaram prontos na Sefaz/SP, havendo a 

necessidade de realizar o pedido de faturamento e pagamento do veículo. 

Alega que na data de 25/07/2016 foi entregue à requerida a autorização 

de faturamento do veículo, a qual foi obtida no Banco do Brasil, bem como 

informado que a diferença do valor seria paga à vista, por meio de 

depósito ou boleto bancário. No entanto, afirma que até a presente data 

não houve o faturamento do veículo, uma vez que houveram várias 

tentativas de substituição do veículo escolhido pelo representante do 

autor, as quais não foram aceitas. Nesse passo, salienta que quando foi 

disponibilizado o veículo ao autor, a requerida alegou que este precisaria 

obter a aprovação do Banco Safra para liberar o faturamento, 

desconsiderando a forma de pagamento já informada pela parte autora, a 

qual a parte requerida aduziu que não tinha validade, devendo o 

financiamento ser efetuado obrigatoriamente pelo Banco Safra. Ainda, 

afirma que em 15/08/2016 seu representante legal recebeu uma ligação 

visando obriga-lo a financiar o veículo com o Banco Safra, alegando que a 

autorização de faturamento do veículo pelo Banco do Brasil estava em 

nome do genitor do autor e não em nome do autor, de modo que não foi 

possível realizar o pagamento do veículo, o que vem causando prejuízos 

ao autor. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, a ser paga na quantia do valor do veículo, 

qual seja, R$ 45.029,70 (quarenta e cinco mil, vinte e nove reais e setenta 

centavos). Audiência de conciliação realizada conforme termo de Id. 

4805690. A requerida apresentou contestação no Id. 4838276, afirmando 

que o autor representado por seu genitor iniciou o processo de compra, 

na modalidade PcD, para aquisição de um veículo SPIN LTZ, câmbio 

mecânico, contudo, a despeito de o autor alegar que houve extravio da 

sua documentação, afirma que a certidão de MT tem emissão em 

31/05/2016 e a certidão de SP em 15/07/2016, de modo que não houve 

qualquer extravio de documento. Segue alegando que se verifica que o 

representante do autor iria financiar o veículo e escolheu o Banco do 

Brasil por ser Oficial Militar e ter cadastro pré-aprovado, no entanto, 

ressalta que a autorização de faturamento apresentada em 21/07/2016 

está em nome do genitor e não em nome do autor, o qual é detentor do 

benefício das isenções de IPI/ICMS e em nome de quem deve ser faturado 

o veículo. Assim, salienta que não há desídia, indiferença ou falha na 

prestação do serviço por parte da requerida, uma vez que não é possível 

faturar o veículo em nome do genitor do autor, uma vez que este não é 

beneficiário das isenções legais previstas para portador de PNE. Aduz 

que em razão da situação exposta, no intuito de auxiliar a parte autora 

buscou uma instituição financeira que aceitaria financiar o veículo em 

nome do autor, tendo o seu genitor como avalista, sendo que apenas o 

Banco Safra sinalizou tal possibilidade, de modo que não estava 

“obrigando” o representante do autora a financiar o veículo pelo Banco 

Safra, mas apenas buscando a aprovação do cadastro, na medida em que 

não tinha como faturar o veículo em nome diverso do detentor do 

benefício. Por fim, afirma que desde 01/08/2016 o veículo está disponível, 

porém o autor não se interessou em retirá-lo, ressaltando que não é 

possível faturar o automóvel com benefício para PNE em nome de quem 

não detém o direito. Desse modo, discorreu sobre a ausência de 

responsabilidade civil e requereu a improcedência total dos pedidos 

iniciais, tendo em vista que não contribuiu para os eventuais danos 

alegados pelo autor. Em seguida o autor impugnou a contestação no Id. 

5576876. Cota do Ministério Público no Id. 10593614. O processo foi 

saneado, oportunidade em que foram fixados os pontos controvertidos e 

deferida a produção de prova oral (Id. 10891989). Durante a instrução 

processual foi inquirida 01 (uma) testemunha arrolada pela parte requerida 

e colhido o depoimento do representante do autor (Id. 12373633). As 

partes apresentaram alegações finais na própria audiência, sendo que o 

Ministério Público se manifestou pela procedência da demanda, tendo os 

autos permanecidos conclusos para sentença. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por Benício 

Paulo Silva Bergamin representado por Márcio Paulo da Silva em desfavor 

de Gramarca Chevrolet – Várzea Grande, objetivando a condenação da 

requerida ao pagamento de quantia em dinheiro, a título de reparação de 

danos morais, por considerar que foi prejudicado no processo de 

aquisição de um veículo PcD. Em contrapartida, aduz a requerida que não 

houve qualquer irregularidade no procedimento, o qual apenas não foi 

liberado em razão do faturamento estar em nome do genitor do autor, que 

não é o titular do benefício de isenção de IPI e ICMS. Pois bem. Dispõe o 

artigo 1° da Lei 8989/1995: Art. 1º Ficam isentos do Imposto Sobre 

Produtos Industrializados – IPI os automóveis de passageiros de 

fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a 

dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de 

acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou 

sistema reversível de combustão, quando adquiridos por: (...) §1º Para a 

concessão do benefício previsto no art. 1° é considerada também pessoa 

portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa 

ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 

comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 

paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou 

ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade 

congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 

produzam dificuldades para o desempenho das funções. Nessa senda, 

denota-se dos documentos colacionados aos autos no Id. 3210869 que a 

“Autorização Para Aquisição de Veículo com Isenção de IPI por Pessoa 

Portadora de Deficiência Física, Visual, Mental Severa ou Profunda, ou 

Autista – Lei n. 8989 de 24 de Fevereiro de 1995” foi concedida em nome 

de Benício Paulo Silva Bergamin, ressaltando-se que “a aquisição do 

veículo com isenção do IPI será feita pelo requerente acima identificado, 

representado por: Márcio Paulo da Silva”. De outro lado, verifico que a 

“Carta de Aprovação de Crédito Financiamento de Veículo Pessoa Física”, 

colacionada no Id. 3210734, tendo como objeto o veículo Chevrolet SPIN 

LTZ, foi concedida em favor de Marcio Paulo da Silva, no valor de R$ 

40.526,70 (quarenta mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta 

centavos). Com efeito, clarividente que o benefício de isenção do IPI e 

ICMS foi concedido em favor do autor, Benício Paulo Silva Bergamin, o qual 

possui hemiplegia à direita, conforme laudo de Id. 3210882, de modo que 

seria ele a parte legítima a obter financiamento do veículo, na medida em 

que é o beneficiário das isenções e, portanto, proprietário do automóvel. 

Na audiência de instrução e julgamento, quando perguntado pelo Ministério 

Público sobre como ocorreria a aquisição do automóvel, o Sr. Márcio Paulo 

da Silva, genitor e representante do autor, afirmou que uma vez concedido 

o crédito pelo Banco do Brasil em seu favor, o veículo seria objeto de 

alienação fiduciária. Ora, se o real proprietário é o autor, a quem foram 

concedidos benefícios por ser portador de deficiência física, como a 

alienação fiduciária, decorrente de contrato firmado entre o Sr. Márcio e o 

Banco do Brasil, recairá sob o veículo de titularidade de outrem. Certo é 

que o Sr. Márcio apenas representa o autor nos atos da vida civil, na 

medida em que este é menor de idade, no entanto, os atos jurídicos devem 

ser firmados em seu nome, legítimo titular do direito. A propósito, o 

doutrinador Arnaldo Rizzardo[1] afirma: " De conformidade com os arts. 

1.634, inc. V, e 1.747, inc. I (arts. 384, inc. V, e 426, inc. I, do estatuto 

anterior), os menores de dezesseis anos devem ser representados pelos 

pais ou tutores em todos os atos jurídicos da vida civil, o que, aliás, não 

basta para a realização de certos atos ou negócios, desde que envolvam 

o patrimônio e a assunção de obrigações em nome dos menores". Desta 

forma, verifico que a recusa da requerida em autorizar o faturamento do 

veículo tendo o Sr. Márcio como titular do financiamento se mostra legítima, 

levando-se em conta que o beneficiário e, portanto, proprietário do 

automóvel é quem deve ser, também, responsável pelo pagamento. 

Evidente que por ser o autor menor de idade e, assim, dependente de 

seus genitores, teriam eles que se responsabilizar, como avalistas, pelo 

financiamento do veículo, o que, ressalto, não retira do autor a legitimidade 

para obter crédito em seu nome, uma vez que proprietário do bem e titular 

dos benefícios decorrentes da aquisição do veículo. Desse modo, 

verifica-se a legitimidade da negativa imposta pela requerida, 

considerando ser o autor detentor de capacidade para realizar o 

faturamento do veículo em seu próprio nome, mediante representação, na 
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medida em que titular do bem e dos benefícios concedidos pelo Estado de 

Mato Grosso por ser portador de deficiência física. Outrossim, a parte 

autora afirma que foi coagida pela parte requerida a efetuar o 

financiamento pelo Banco Safra, o que, observo, não restou efetivamente 

demonstrado nos autos. Isso porque, diante da impossibilidade de 

faturamento por meio do crédito obtido pelo Sr. Márcio em seu próprio 

nome perante o Banco do Brasil, teria a parte autora que encontrar novos 

meios de adquirir o bem, tendo o autor como titular do financiamento, posto 

que eventual alienação fiduciária recairia sob o veículo de sua 

propriedade. Assim, é o que a testemunha Luiz Carlos Ferreira Andrade 

Junior, arrolada pela parte requerida, ressalta ter sido efetuado, a fim de 

buscar em diversas instituições bancárias, aquela que concedesse 

crédito para o autor, salientando que o Banco Safra teria autorizado o 

financiamento. No entanto, o genitor do autor, em seu depoimento, afirma 

que não teve interesse em tal transação, uma vez que já possuía crédito 

pré-aprovado em instituição bancária de sua confiança, qual seja, o 

crédito perante o Banco do Brasil. Portanto, denota-se que se a parte 

autora pôde se opor ao financiamento, evidentemente, não foi obrigada a 

fazê-lo, não havendo nos autos outras provas que corroborem sua 

alegação. Ora, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o 

sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o 

réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem 

consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart 

e Daniel Mitiero[2], prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus 

da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao 

autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do 

direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar 

e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova 

no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. 

Assim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor, ele não os comprovou. Ademais, certo que não 

houve falha na prestação do serviço da parte requerida, uma vez que agiu 

em consonância com os ditames legais, levando-se em consideração a 

legitimidade do autor para ser titular do crédito a ser obtido para aquisição 

do veículo, uma vez que beneficiário das isenções concedidas pelo 

Estado. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e, 

por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§ 8º, do Código de Processo Civil. Todavia, sendo o autor beneficiário da 

assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos 

ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família. Transitada em julgado a sentença, 

aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento de 

sentença, e caso decorrido sem manifestação, arquive-se com baixa dos 

autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. 

P.I.C. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In Contratos 13 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 195 [2] in Novo Código de Processo 

Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 

394/395

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001844-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEDIR 

DE JESUS Parte Ré: Vistos, etc. Ledir de Jesus propôs o presente alvará 

judicial, alegando que possui junto a Caixa Econômica Federal o valor de 

R$ 4.524,07 (quatro mil quinhentos vinte e quatro reais e sete centavos) 

depositados em uma conta inativa do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS perante a Caixa Econômica Federal. Aduz que o valor 

ficou disponível para saque, porém foi exigida a apresentação da sua 

Carteira de Trabalho, todavia, o referido documento encontrava-se juntado 

no processo trabalhista nº 00787.2009.002.23.00-3. Afirma que realizou 

pedido de liberação da sua Carteira de Trabalho perante o juízo trabalhista, 

porém durante o trâmite de solicitação do documento o prazo disponível 

para a realização do saque se esgotou e o valor voltou a ficar bloqueado. 

Alega que é idoso e portador de epilepsia, sendo o valor depositado em 

sua conta inativa do FGTS de suma importância para a sua subsistência. 

Assim, requer a expedição de alvará judicial autorizando o autor a 

proceder o saque do valor integral da quota do FGTS perante a Caixa 

Econômica Federal. Juntou documentos de ids. 12147785 a 12147836. Na 

decisão de id. 12160283 foi determinado que o autor regularizasse a sua 

representação processual, o que foi atendido com a juntada da 

procuração pública de id. 12368812. O Ministério Público não vislumbrou 

interesse na sua intervenção no feito (id. 12523540). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de procedimento de jurisdição 

voluntária, visando a expedição de alvará judicial para levantamento de 

valores relativos a conta inativa do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, depositado na Caixa Econômica Federal – CEF de 

titularidade do autor. Pois bem, a legislação autorizou o saque dos valores 

vinculados as contas inativas a serem efetuados segundo o cronograma 

de atendimento estabelecido pelo agente operador do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do artigo 20, § 22, da Lei nº 

8.036/90. A parte autora deixou de realizar o saque no período 

estabelecido pela Caixa Econômica Federal, ou seja, não preencheu os 

requisitos legais para a concessão da pretensão. Outrossim, a alegação 

de que é idoso e portador de epilepsia, a qual sequer restou comprovada 

nos autos, não contempla as hipóteses previstas em lei para liberação do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (art. 20 da Lei nº 

8.036/90). Portanto, não cabe neste momento através deste procedimento 

de jurisdição voluntária o deferimento do levantamento dos valores 

vinculados a conta inativa de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, pois a negativa de saque realizada pela Caixa Econômica Federal 

gestora dos recursos ocorreu em vista ao princípio da legalidade. Por fim, 

ressalto que caso o autor entenda ser arbitrária a negativa de liberação 

dos valores vinculados a conta inativa do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, este deverá se valer da instauração de ação própria pelo 

procedimento de jurisdição contenciosa a fim de se verificar o direito 

material controvertido. Com essas considerações e fundamentos, julgo 

improcedente o pedido inicial e, por conseguinte, resolvo o mérito, nos 

termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, uma 

vez que beneficiária da Justiça Gratuita. Transitada em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002255-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES DE ALMEIDA (AUTOR)

IVONETE VIEIRA DE ALMEIDA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR OAB - SP304390 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA MAGALHÃES SIQUEIRA BATISTELLA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO GRANJA OAB - 

MT20358/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: AUTOR: PAULO 

SOARES DE ALMEIDA, IVONETE VIEIRA DE ALMEIDA CUNHA Parte Ré: 

RÉU: CLARA MAGALHÃES SIQUEIRA BATISTELLA Vistos, etc. Paulo 

Soares de Almeida e Ivonete Vieira de Almeida Cunha promovem a 

presente “ação de manutenção de posse c/c pleito cominatório e pedido 

de medida liminar” em face de Clara Magalhães Siqueira Batistella, 

alegando, em suma, que são possuidores da área onde está edificada sua 

casa desde 2008, sendo que em 2011 foram edificadas mais três peças 

no local, onde fora gasto o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Afirmam que existe um contrato de comodato firmado em nome do filho 

falecido do autor Sr. Abisael Vieira de Almeida e da segunda autora 

referente à área sub judice com o Sr. Ivo Batistella Sobrinho, também 
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falecido, então proprietário do local, a qual sempre foi cuidada e 

conservada pelos autores. Todavia, aduzem que a inventariante, ora 

requerida, esteve no imóvel para reivindicar a área, tendo os autores 

proposto um novo contrato de comodato, que não foi aceito pela parte ré. 

Assim, por exercerem a posse da área, e para interromper a retirada dos 

autores do imóvel, requereram a concessão de liminar para manutenção 

na posse do bem. Designada audiência de justificação prévia no id. 

5842777, esta se realizou conforme termos constantes dos ids. 7268390, 

8314585 e 9836276, oportunidade em que foi verificada a ausência de 

testemunhas a serem ouvidas pelo juízo. Em seguida o pedido liminar foi 

indeferido (id. 9841446). A requerida apresentou contestação no id. 

10228948, alegando preliminarmente a inépcia da petição inicial e a 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito aduz o 

Sr. Ivo Batistella Sobrinho firmou contrato de comodato de 03 (lotes) com o 

Sr. Abisael Vieira de Almeida filho do primeiro autor em janeiro de 2012, 

sendo que em março de 2012 foi realizado novo contrato de comodato 

com a segunda autora acrescentando mais um lote e posteriormente em 

fevereiro de 2015 o contrato de comodato foi alterado com o acréscimo de 

mais seis lotes, sendo este firmado com o primeiro autor. Alega que os 

autores sempre souberam que poderiam utilizar os imóveis de modo 

precário e que deveriam desocupá-los nas condições previstas no 

contrato de comodato. Ainda, ressalta que apenas procurou os autores 

para informar o falecimento do Sr. Ivo e a sua intenção de vender os 

imóveis, razão pela qual informou que o contrato de comodato seria refeito 

e os autores poderiam permanecer nos imóveis até a concretização da 

venda. Afirma que os autores na verdade buscam serem ressarcidos por 

eventuais benfeitorias realizadas nos imóveis, porém estas sequer foram 

especificadas. Ainda, alega que a posse dos autores era derivada do 

contrato de comodato e temporária, razão pela qual não há direito a 

manutenção da posse. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares e 

alternativamente a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos de 

ids. 10228949 a 10228969. Impugnação à contestação apresentada no id. 

10244608. Na decisão de id. 11422327 foi determinada a intimação da 

parte autora para manifestar se possuía interesse na alteração do polo 

passivo. No id. 12051720 os autores informaram não possuir interesse na 

substituição do polo passivo. Após os autos vieram conclusos. É o relato. 

Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro 

no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se 

pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras 

provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato 

encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos. Inicialmente, 

ressalto que a parte autora manifestou não possuir interesse na 

substituição do polo passivo, razão pela qual passo a análise das 

preliminares arguidas na contestação e mérito. Da inépcia da inicial Alega 

a requerida que os autores são detentores e não posseiros dos imóveis 

descritos nos autos e, portanto não possuem direito a manutenção de 

posse. Ainda, afirma que não realizou qualquer ato de turbação ou 

esbulho, bem como ressalta que não há provas nos autos dos supostos 

gastos realizados com aquisição de material e construção de imóvel nos 

lotes, razão pela qual requereu a extinção do feito sem a resolução do 

mérito. Pois bem, o Código de Processo Civil fixou no artigo 330, § 1º, os 

motivos que tornam a petição inicial inepta, quais sejam: falta de pedido ou 

causa de pedir; lógica entre os fatos e conclusão e compatibilidade entre 

os pedidos. Da análise do processo revela que a petição inicial está 

material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras 

expostas, tanto que possibilitou a realização da defesa dos requeridos 

sem maiores empecilhos. Outrossim, é cediço que a prova da posse da 

posse da parte autora e da suposta turbação cometida pela requerida são 

matéria afetas ao mérito da lide, em que os autores deverão comprovar o 

cumprimento do art. 561, do Código de Processo Civil para obter eventual 

procedência do pedido. Some-se a isso, o pleno interesse-adequação dos 

autores, diante da impossibilidade de se obter o direito sem a interferência 

do poder judiciário, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Da 

ilegitimidade passiva Aduz a requerida ser parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da demanda, pois os autores ajuizaram a presente ação 

alegando ser ela a inventariante do Sr. Ivo Batistella, porém o Sr. Weverton 

de Siqueira Batistealla foi nomeado como inventariante do espólio do de 

cujus. Pois bem, pelo princípio da asserção, a análise das condições da 

ação, onde está incluída a legitimidade da requerida, verifico que a 

presente preliminar não prospera, tendo em vista que a alegação da 

suposta turbação não é atribuída ao representante do espólio de Ivo 

Batistella, mas atribuído a esposa do de cujus, ora, requerida Dessa 

forma, considerando que os supostos atos turbatórios praticados são 

atribuídos a pessoa da requerida, não há como reconhecer a sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual 

rejeito esta preliminar. Do mérito Da manutenção da posse A matéria aqui 

discutida, para além de mera ponderação jurídica, inicia com a análise do 

arcabouço fático retratado nos autos. Isso porque, a posse repousa no 

fato de alguém, independentemente de título de propriedade, usar, gozar e 

dispor da coisa, como se proprietário fosse, consoante se infere da 

interpretação do artigo 1.196, do Código Civil. Assim, na hipótese de se 

contemplar o conceito de possuidor e uma vez turbada a posse, surge a 

proteção por meio dos interditos (CC - art. 1.210), que na hipótese em 

exame, tratando-se de ação de manutenção de posse, exige sejam 

observados os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil. A 

proteção possessória invocada no caso em questão encontra respaldo 

nos artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 560. O 

possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e 

reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a 

sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” 

Diante disso, para o deferimento do pedido de manutenção, faz-se 

necessário a prova da posse anterior sobre o imóvel, assim como a 

turbação, o que inocorreu na espécie. Isso porque, extrai-se dos autos 

que o esposo da requerida Sr. Ivo Batistella Sobrinho, cedeu aos autores 

a título gratuito e por prazo indeterminado, os imóveis descritos nos autos 

através do contrato de comodato firmando primeiramente entre o filho do 

primeiro autor Sr. Abisael Vieira Almeida e o Sr. Ivo Batistella Sobrinho, 

sendo posteriormente renovado através dos contratos de comodato 

firmados também pelo Sr. Ivo Batistella Sobrinho e os autores, conforme 

se observa nos ids. 10228953, 10228962 e 10228969. Portanto, a 

situação versanda caracteriza uma modalidade de comodato, através do 

qual o falecido esposo da requerida o Sr. Ivo Batistella cedeu aos autores 

os imóveis litigiosos para que os utilizassem como moradia. Essa situação 

fática afasta a pretensão da manutenção de posse requerida, pois na 

qualidade de comodatários e independentemente do tempo que perdura, a 

posse dos autores quanto aos imóveis se deu de forma indireta. Ademais, 

o comodato existente encontra-se extinto em virtude do falecimento do 

esposo da requerida, pois o contrato de comodato previsto no art. 579 do 

Código Civil é pessoal e intuitu personae, razão pela qual a morte de um 

dos contratantes enseja a extinção do contrato. Nesse sentido, veja-se a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE. LIMINAR. COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. 

NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO BEM. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. POSSE DERIVADA DE COMODATO 

CEDIDO AO ESPOSO DA DEMANDADA. LIMINAR DEFERIDA. Tratando-se 

de comodato firmado com prazo certo, e após encerrado, transforma-se 

em prazo indeterminado, reclamando a notificação do comodatário para 

fins de consumação do término. Com a morte do comodatário, advém o 

vencimento do contrato, tendo em vista tratar-se de cessão gratuita intuitu 

personae, não se transferindo à esposa do de cujus, nem aos herdeiros, 

permanecendo por mera tolerância dos comodantes. Posse que deriva da 

cedida pelo comodato. A notificação judicial dos comodatários para 

desocupação do bem, desatendida, constitui esbulho possessório, 

passível de liminar para reintegração de posse, se presentes os requisitos 

do art. 927 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70020269833, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 

11/10/2007) “APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. AFASTAMENTO. COMODATO. FALECIMENTO DO COMODANTE. 

EXTINÇÃO DO CONTRATO, POR SUA NATUREZA INTUITU PERSONAE. 

EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. DESACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO POR 

BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE. DEFERIMENTO. 1. Não 

há nulidade do processo por cerceamento de defesa se a prova 

testemunhal requerida pela parte se revela despicienda à resolução da 

lide. A prova é dirigida ao Juiz, que deve rejeitar de plano, aquelas 

desnecessárias à solução do conflito. 2. Com a morte do comodante e o 

passamento da herança unicamente à esposa, autora da ação, 

extinguiu-se o comodato. E isso porque tal contrato real, previsto no art. 

579 do Código Civil, é pessoal e intuitu personae. A morte de um dos 

contratantes é motivo de extinção dos contratos do tipo personalíssimos, 

tal como o comodato. Acolhimento do pleito possessório. 3. Afastamento 
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da exceção de usucapião, por ausência de animus domini. Manutenção do 

julgamento de procedência do pleito reintegratório. 4. Impossibilidade de 

condenação da parte autora ao pagamento de supostas benfeitorias 

realizadas pelo apelante, diante da inexistência de provas neste sentido. 

5. Consoante a redação do artigo 4º da Lei nº 1.060/50, para a concessão 

da gratuidade judiciária, por dizer respeito ao direito de acesso à justiça, 

basta a mera afirmação da parte no sentido de sua necessidade. 

AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.” 

(Apelação Cível Nº 70065369167, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015) 

Portanto, conforme acima já transcrito, restou comprovado nos autos que 

o falecido esposo da requerida cedeu aos autores a posse dos imóveis 

objeto da lide, cessão esta que não descaracteriza o exercício da posse 

pela autora, pois que exercida de forma indireta. A esse respeito: 

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. POSSE INDIRETA. 

COMODATÁRIO. FALECIMENTO. ESBULHO. 1 - O fato de o cessionário 

não residir no imóvel que recebeu da TERRACAP, por meio de concessão 

de uso, não afasta sua condição de possuidor indireto do imóvel. 2 - O 

contrato de comodato firmado pelo cessionário transfere ao comodatário a 

posse direta do imóvel, permanecendo o comodante com a posse indireta 

do bem, mediante o desmembramento dessa. (...)” (TJDF – APL 

215724920058070007 DF 0021572-49.2005.807.0007 – 6ª Turma Cível – 

Relator Des. Jair Soares, julgado em 01.04.2009). Igualmente, as provas 

dos autos apontam pela inexistência da prática de esbulho por parte da 

requerida, pois conforme se vê de uma simples análise dos autos, é a 

resistência dos autores em proceder com a devolução dos imóveis lhes 

cedido gratuitamente. Portanto, a míngua de provas e argumentações 

contrárias, deve prevalecer a convicção aqui construída. Efetivamente, o 

acervo probatório mostra-se robusto, de modo a comprovar a existência 

de uma posse indireta dos autores sobre os imóveis decorrentes de um 

contrato de comodato extinto e a inexistência de esbulho por parte da 

requerida. Deste modo, ausentes “quantum satis” os pressupostos que 

informam a espécie, não há como atender a súplica dos autores. Com 

essas considerações e fundamentos, julgo improcedente o pedido inicial e, 

por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em atendimento ao princípio da sucumbência, 

condeno a parte autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do 

CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por 

ser beneficiária da justiça gratuita. Transitado em julgado, expeça-se 

mandado de reintegração de posse. Oportunamente, arquivem-se os 

autos mediante as baixas e anotações necessárias. P. I. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002449-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA KOVALESKI (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SANDRA 

KOVALESKI Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT por Sandra Kovaleski 

em desfavor de Banco Bradesco Seguros S/A. Antes mesmo do trânsito 

em julgado da sentença a requerida compareceu aos autos e informou o 

depósito da quantia referente à obrigação imposta na sentença (id. 

12765699). Em seguida a parte autora manifestou concordância com os 

valores depositados em juízo e requereu a expedição de alvará em seu 

favor (id. 12887269). Após os autos vieram conclusos para deliberação. É 

o necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da 

satisfação da obrigação imposta na sentença, uma vez que o valor 

depositado em juízo pela requerida serviu para adimplir o débito, conforme 

se observa no id. 12765699. Posto isso, declaro extinta a obrigação de 

pagar invocada nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos 

termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte autora. 

Após, o trânsito em julgado deem-se baixas e arquivem-se. P.I.C. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006353-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILIA MARTINS BONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL 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: 

PRISCILIA MARTINS BONINI Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, etc. PRISCILIA MARTINS BONINI DA SILVA 

promove a presente ação de liquidação de sentença em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, alegando, em síntese, que desembolsou a 

quantia de US$ 17.100,00 (dezessete mil e cem dólares), atualmente R$ 

53.793,10 (cinquenta e três mil setecentos e noventa e três reais e dez 

centavos), proveniente da adesão à rede Telexfree e consequente 

aquisição de contas AD Central Family. Aduz que em virtude da sentença 

prolatada nos autos de ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em 

trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, promove 

a presente ação a fim de conferir liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, 

necessária à apuração do valor devido para cobrança judicial. Ao final 

pugna pela procedência com a declaração de crédito em seu favor. Com a 

inicial vieram documentos. Determinada a emenda da inicial, a parte autora 

atendeu o chamado no id. 9665275 a 9665281. No id. 9346563 foi 

determinado que a requerida exibisse toda a documentação referente às 

contas adquiridas pela parte autora, bem assim foi determinada a sua 

citação para contestar o presente feito. Devidamente citada (id. 

11319043), a requerida se manteve silente, não apresentando qualquer 

espécie de resposta. Os autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. 

Inicialmente, cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II, do art. 

355, do Código de Processo Civil, pois a prova documental já é suficiente 

para a formação do meu convencimento. A empresa requerida apesar de 

devidamente citada não apresentou contestação. Dessa forma, incide o 

ônus da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Sobre o assunto: “Na 

liquidação pelo procedimento comum, o demandante indica expressamente 

em sua peça inaugural – petição inicial ou requerimento – quais os fatos 

que pretende provar como verdadeiros para chegar à fixação do quantum 

debeatur, de forma que a ausência de defesa do demandado, configura 

sua revelia e, ainda, mais importante, a geração de presunção de que os 

fatos que o demandante pretendia provar são verdadeiros”[1]. Outrossim, 

esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova 

incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor”. Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é 

necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e ao 

requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato notório, que 

dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por força da 

revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos 

narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e 

pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 
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dos autos. Pois bem, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, a liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial.[2] De fato, a 

ação de liquidação de sentença somente tem lugar quando o título 

executivo (sentença condenatória proferida em processo de 

conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título 

faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título 

executivo, pois, segundo o art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo 

e exigível. A liquidez será alcançada, se ilíquida a sentença de 

conhecimento, mediante a ação de liquidação de sentença.[3] Volvendo os 

olhos para o caso versando, verifico que a parte autora logrou êxito em 

comprovar parcialmente a liquidez do seu crédito por meio dos boletos e 

comprovantes de pagamentos juntados no id. 9665275, que evidenciam a 

relação jurídica existente entre as partes e a perda patrimonial da parte 

autora em benefício da empresa requerida no valor de R$ 15.290,25 

(quinze mil duzentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) e não o 

valor de R$ 53.793,10 (cinquenta e três mil setecentos e noventa e três 

reais e dez centavos) descrito em sua inicial. Isso porque, da análise dos 

boletos juntados no id. 9665275, verifico que os boletos de nº 04, 06, 08 e 

10 estão desacompanhados de qualquer comprovantes de quitação, 

razão pela qual não há como presumir a perda patrimonial desses valores 

em favor da requerida. Assim, tenho como devidamente constituída o 

quantum debeatur no importe de R$ 15.290,25 (quinze mil duzentos e 

noventa reais e vinte e cinco centavos). Posto isso, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial para o fim de DECLARAR como quantum 

debeatur a importância de R$ 15.290,25 (quinze mil duzentos e noventa 

reais e vinte e cinco centavos), a ser corrigida na forma estabelecida na 

sentença prolatada nos autos de ação civil pública n. 

0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, qual seja, corrigida monetariamente pelo INPC 

a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos Kis 

AdCentral ou AdCentral Famile, conforme o caso e acrescido de juros 

legais de 1% ao mês desde a citação em 29/07/2013. Em consequência, 

resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC. Condenado a 

parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e 

honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil. Após, decorrido 

o prazo recursal, prossiga-se o feito na forma de execução por quantia 

certa contra devedor solvente. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9ª ed. 

Salvador: JusPodivm. p. 874. [2] DIDIER JR, Fredie. e Sarno Braga ,Paula e 

Oliveira ,Rafael. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2. 1° Ed. Salvador: 

Juspodovim, 2007. [3] NERY JR, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. 

Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 10ª Ed. 

São Paulo: RT, 2007.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007312-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL 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: 

MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, etc. MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ALMEIDA 

promove a presente ação de liquidação de sentença em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, alegando, em síntese, que desembolsou o 

valor de R$ 9.105,75 (nove mil cento e cinco reais e setenta e cinco 

centavos), proveniente da adesão à rede Telexfree e consequente 

aquisição de duas contas AD Central Family. Aduz que em virtude da 

sentença prolatada nos autos de ação civil pública n. 

0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, promove a presente ação a fim de conferir 

liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, necessária à apuração do valor 

devido para cobrança judicial. Ao final pugna pela procedência com a 

declaração de crédito em seu favor. Com a inicial vieram documentos. 

Determinada a emenda da inicial, a parte autora manifestou no id. 

10021908, a parte autora manifestou no id. 10349694. Devidamente citada 

(id. 11592129), a requerida se manteve silente, não apresentando 

qualquer espécie de resposta. Os autos vieram conclusos. É o 

necessário. Decido. Inicialmente, cumpre anotar que a hipótese em apreço 

é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso 

II, do art. 355, do Código de Processo Civil, pois a prova documental já é 

suficiente para a formação do meu convencimento. A empresa requerida 

apesar de devidamente citada não apresentou contestação. Dessa forma, 

incide o ônus da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Sobre o 

assunto: “Na liquidação pelo procedimento comum, o demandante indica 

expressamente em sua peça inaugural – petição inicial ou requerimento – 

quais os fatos que pretende provar como verdadeiros para chegar à 

fixação do quantum debeatur, de forma que a ausência de defesa do 

demandado, configura sua revelia e, ainda, mais importante, a geração de 

presunção de que os fatos que o demandante pretendia provar são 

verdadeiros”[1]. Outrossim, esclarece o artigo 373, do Código de Processo 

Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem: “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da 

prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor 

cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por 

ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o 

ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no 

direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, 

ao demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às 

alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato 

notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por 

força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os 

fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas 

e pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial.[2] De fato, a 

ação de liquidação de sentença somente tem lugar quando o título 

executivo (sentença condenatória proferida em processo de 

conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título 

faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título 

executivo, pois, segundo o art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo 

e exigível. A liquidez será alcançada, se ilíquida a sentença de 

conhecimento, mediante a ação de liquidação de sentença.[3] Volvendo os 

olhos para o caso versando, verifico que a parte autora não logrou êxito 

em comprovar a liquidez do seu crédito, tendo em vista que sequer 

aportou aos autos boletos ou outros documentos que comprovasse a 

realização dos pagamentos descritos na inicial. Dessa forma, apesar do 

documento de id. 10020742 a princípio demonstrar a existência de uma 

eventual relação jurídica existente entre as partes, tenho que não restou 

comprovado nos autos a perda patrimonial da parte autora em benefício da 

empresa requerida. Portanto, considerando que a distribuição do ônus da 

prova definida no Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), 

dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo 

do seu direito”, entendo que não restou demonstrado nos autos que a 

parte autora realizou a aquisição de uma conta AD Central Family no valor 

de R$ 3.035,25 (três mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), 

perante a requerida, uma vez que tal alegação ficou relegada ao campo 

hipotético, sem qualquer prova robusta da sua ocorrência. Assim, sem a 

prova dos fatos as alegações se tornam frágeis e inconsistentes, 

desautorizando a constituição do quantum debeatur aqui pretendido, tendo 
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em vista que a parte requerente desatendeu à regra do art. 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial 

e em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do 

CPC. Condenado a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da 

justiça gratuita. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito 

Processual Civil. 9ª ed. Salvador: JusPodivm. p. 874. [2] DIDIER JR, Fredie. 

e Sarno Braga ,Paula e Oliveira ,Rafael. Curso de Direito Processual Civil - 

Vol. 2. 1° Ed. Salvador: Juspodovim, 2007. [3] NERY JR, Nelson; Nery, 

Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante - 10ª Ed. São Paulo: RT, 2007.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003449-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO OAB - MT15909/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR CLAUDINO DA SILVA (RÉU)

LEONTINO SERGIO (RÉU)

Outros Interessados:

AUSENTES E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo a advogada da parte autora para se manifestar sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça (ID 12876283).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001818-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001818-54.2018.8.11.0002 

Vistos em correição. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por Marcos Aurélio de Souza em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Alega na 

inicial ser titular da unidade consumidora n° 6/2066428-0, e que sempre 

cumpriu com suas obrigações perante a Requerida, pontualmente. 

Sustenta que ao imprimir a sua fatura referente ao mês dezembro/2017, 

no site da Requerida, www.energisa.com.br, constatou que havia 02 

faturas referentes ao mês de Dezembro/2017 , uma fatura com valor 

exorbitante, fora da realidade de consumo, com faturamento de 3.842 KW 

, no valor de R$ 3.092,18 (três mil noventa e dois reais e dezoito 

centavos) e outra com faturamento de 164 KW, no valor de R$123,45 

(cento e vinte três reais e dezoito centavos), imediatamente o Requerente 

ligou para a Central de Atendimento da ENERGISA e foi informado que era 

devido à irregularidade encontrada na sua unidade de consumo através 

de inspeção efetuada pela Energisa e que a fatura era de recuperação de 

consumo. Indignado o Requerente solicitou o estorno dos valores e que 

sempre pagou pelo consumo de Energia utilizado e que nunca foi 

informado da referida ocorrência para poder se defender, contudo, a 

atendente da Energisa informou que se o Requerente não efetuasse o 

pagamento até 15 (quinze) dias após o aviso de débito em atraso, a 

unidade consumidora terá o fornecimento de energia suspenso até o 

pagamento do débito. Entende que de forma alguma pode ser feita uma 

presunção absoluta quanto ao concreto desvio de consumo de energia 

elétrica, pois na presente situação sem a devida perícia técnica imparcial, 

não se pode ter a certeza da imputação feita ao autor na oportunidade, 

uma vez que sendo leigo, não lhe foi dada a oportunidade de convocar um 

eletricista de sua confiança para acompanhar a inspeção. Pede pela 

concessão de tutela cautelar para, determinar que a Requerida não 

interrompa o fornecimento de energia elétrica, tendo como causa o não 

pagamento da fatura de 12/2017, no valor de R$ 3.092,18 ( três mil e 

noventa e dois reais e dezoito centavos) , emitida com valor abusivo e 

caso já tenha interrompido quando da decisão, seja determinado o 

reestabelecimento do fornecimento da energia elétrica, sob pena de multa 

diária a ser arbitrada por este juízo. Relatado o necessário. Decido. No que 

tange ao pedido de tutela de urgência, são imprescindíveis para sua 

concessão (art. 300, CPC/2015): 1) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito (fumus boni juris); e 2) perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (periculum in mora). Deste modo dispõe o 

artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos.” (sem grifo no original) Como se vê, é dever da concessionária 

de energia prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica, que é 

essencial, de forma adequada, eficiente e contínua. De outra feita, o feito 

trata de relação consumerista em que o ônus da prova é invertido, em 

face da hipossuficiência técnica do consumidor em provar suas 

alegações (art. 6°, VIII, CDC), ficando, portanto, a cargo da parte 

requerida, demonstrar que a Unidade Consumidora (UC) do Requerente de 

fato, apresentou irregularidade e, ainda, apontar as suas razões. Assim, 

presente a probabilidade do direito alegado. De outra feita, é inegável a 

presença periculum in mora, pois é inegável que o fornecimento de energia 

elétrica é essencial às atividades cotidianas de todas as pessoas, de 

forma que a sua continuidade se impõe. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência para determinar, que a Requerida não 

interrompa o fornecimento de energia elétrica, do Requerente, emitida com 

valor abusivo e caso já tenha interrompido quando desta decisão, o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora n°. 6/2066428 e, em caso de descumprimento, fixo multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Cite-se/intime-se a 

empresa Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecerem em audiência de conciliação que designo para o dia 04 de 

junho de 2018 às 15h00min, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, NCPC). No mais, concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e inversão do ônus da prova. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de abril de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005125-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES SIERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005125-50.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização Por Danos Morais com Antecipação de Tutela 

proposta por Manoel Rodrigues Serra em desfavor de Energisa Mato 

Grosso-Distribuidora de Energia S/A, pelos fatos e fundamentos da 

exordial. Narra a parte autora que foi surpreendido com uma fatura de 

energia elétrica com valores superiores e desproporcionais, se 

comparados ao período dos 12 (doze) meses anteriores. Afirma que as 

faturas de energia elétrica do Reclamante não ultrapassavam a quantia 

média de R$364,04 (Trezentos e sessenta e quatro reais e quatro 

centavos). Ressalta que o consumo de energia referente ao mês 01/2017 

é de 9772kWh e do mês seguinte é de 10734kWh. Realizando uma conta 

de matemática básica (regra de 3), o valor devido deveria ser de R$388,13 

(trezentos e oitenta e oito reais e treze centavos), o qual diverge do 

cobrado, resultando quase ao dobro do valor da fatura. Informa que 

procurou a Reclamada para resolver sua situação de maneira 
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administrativa, solicitando que fosse realizado uma revisão em sua fatura 

tendo em vista que o valor que estava sendo cobrado era alto, contudo, 

obteve como resposta apenas uma vistoria que constatou uma 

“anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto” e a 

Reclamada aumentou o valor cobrado, conforme descrito no documento 

fornecido pelo Departamento da Energisa, resultando na fatura referente a 

Fev/2017 no valor de R$756,90 (setecentos e cinquenta e seis reais e 

noventa centavos). Alega não possuir condições financeiras para o 

imediato pagamento da multa, imposta, razão pela qual necessária a 

suspensão deste débito e O RESTABELECIMENTO IMEDIATO DA ENERGIA 

ELÉTRICA que encontra-se desde 05/07/2017 cortada. Em sede de tutela 

antecipada de urgência, requer que a Requerida reestabeleça o 

fornecimento de energia elétrica da sua Unidade Consumidora, no que se 

refere às faturas em discussão. No mérito, requer a total procedência da 

presente demanda e dos pedidos, citando a Requerida, inicialmente pelo 

correio e, sendo esta infrutífera, por oficial de justiça, ou, ainda, por meio 

eletrônico, tudo nos termos do art. 246 do CPC/15, para que querendo, 

compareça a audiência de conciliação a ser designada e, apresente 

contestação no prazo legal, sob pena de serem reputados como 

verdadeiros os fatos ora alegados, nos termos de art. 250, inciso II e 344 

do CPC/15; Ao final, requer pela inversão do ônus da prova, a justiça 

gratuita, a condenação da Requerida a indenização por danos morais, 

sugeridos o valor de no mínimo seis salários mínimos vigentes, ou outro 

valor justo arbitrado por este juízo e, ainda, condenar a Requerida ao ônus 

da sucumbência, no valor de 20% (vinte por cento) sobre a condenação. 

Juntou documentos. Relatado o necessário. Decido. No que tange ao 

pedido de tutela de urgência, são imprescindíveis para sua concessão, 

consoante o disposto no art. 300, do CPC: 1) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito (fumus boni juris); e 2) perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (periculum in mora). Deste modo dispõe o 

artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos.” (sem grifo no original) Como se vê, é dever da concessionária 

de energia prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica, que é 

essencial, de forma adequada, eficiente e contínua. De outra norte, o feito 

trata de relação consumerista em que o ônus da prova é invertido, em 

face da hipossuficiência técnica do consumidor em provar suas 

alegações (art. 6°, VIII, CDC), ficando, portanto, a cargo da parte 

requerida, demonstrar que a Unidade Consumidora (UC) do 

Requerentenão está inativa e/ou está devidamente funcionando e/ou 

apontar as razões que levaram à delonga excessiva no restabelecimento 

do fornecimento de energia na UC. Assim, presente está a probabilidade 

do direito alegado. De outra feita, é inegável a presença periculum in mora, 

pois que o fornecimento de energia elétrica é essencial às atividades 

cotidianas de todas as pessoas, de forma que a sua continuidade se 

impõe. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para 

determinar, no prazo de 24(vinte quatro) horas, o restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora do Requerente. 

Em caso de descumprimento, fixo multa processual diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Cite-se/ intime-se a Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 28 de maio de 2018, às 15h00min, 

consigno que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Defiro à 

parte autora os benefícios da justiça gratuita. No mais, concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e inversão do ônus da prova. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de abril de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000917-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLY LIRA TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000917-86.2018.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 200.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[TURISMO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IZABELLY LIRA TAVARES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

AYMORE, JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS 

E TURISMO LTDA - EPP Vistos e examinados. Com fulcro no artigo 321 do 

CPC, determino a intimação da parte autora para que, no prazo legal, 

emende a petição inicial, classificando e organizando os documentos 

anexados à petição eletrônica, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. Oriento que 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 e apresentados na posição correta 

para leitura. 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. Ressalto que a medida se faz necessária para evitar prejuízos à 

prestação jurisdicional, facilitar o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, a célere tramitação do feito e o julgamento do mérito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. VÁRZEA GRANDE, 

27 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000210-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE BAYS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000210-21.2018.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 19.887,25; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261)/[CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

ANTONIO JOSE BAYS Vistos e examinados. Cumpra-se, servindo a 

presente de mandado. Posteriormente ao cumprimento, adotadas todas as 

providências pertinentes, devolva-se. Expeça-se, o necessário e com as 

cautelas de estilo. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1002950-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TRAJANO CAETANO DA SILVA TOMASINE OAB - MT23489/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYLZA RAMOS SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002950-49.2018.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 18.800,00; Tipo: Cível; Espécie: IMISSÃO NA POSSE 

(113)/[IMISSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ETEVALDO 

SEBASTIAO DA SILVA Parte Ré: RÉU: MAYLZA RAMOS SOARES Vistos 
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e examinados. O autor não inseriu a petição inicial e seus documentos nos 

autos. Com fulcro no artigo 321 do CPC, determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo legal, emende a petição inicial, classificando e 

organizando os documentos anexados à petição eletrônica, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. Oriento que 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 e 

apresentados na posição correta para leitura. 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. Ressalto que a medida se faz 

necessária para evitar prejuízos à prestação jurisdicional, facilitar o 

exercício do contraditório e da ampla defesa, a célere tramitação do feito e 

o julgamento do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398862 Nr: 10723-70.2015.811.0002

 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: VALDERI INÁCIO BERNARDINO

 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 

cano - OAB:8506-a

 ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, 

extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, 

do CPC.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as 

custas processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono do 

requerido, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 289416 Nr: 8957-84.2012.811.0002

 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: DALILA SANTANA SERRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMILSO GRACIA MACHADO, MAYSA DA 

SILVA SIMI, LEÔNCIO LOPES DE MIRANDA FILHO, ELZA LUIZA DA SILVA 

SIMI, LINDOMAR SIMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA OLIVEIRA BARRETO - 

OAB:14212/MT, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230-MT, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A

 Certifico que decorreu em branco o prazo assinalado para a autora. 

Promovo intimação das partes para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18421 Nr: 7627-72.2000.811.0002

 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: ARISCO INDUSTRIAL LTDA, MÁRCIA MITIE OSHIKAWA, 

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO DUARTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3287/MT, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, Márcia Mitie 

Oshikawa - OAB:OAB/MT 7.567, TONY VITOR SANTOS SOUZA - 

OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERIDIANA CHUEIREI POMPEU 

- OAB:5387/MT

 Certifico que a Dra Márcia Mitie Oshikawa, OAB/MT nº7.567 e o Dr Elder 

Kennidy de Almeida Santos, OAB/MT nº 18.890, não constavam no 

cadastro APOLO para serem intimados das decisões, sendo assim, intimo 

os advogados da decisão abaixo transcrita: [...]Assim, passo a tecer as 

seguintes deliberações:1 - Diante disso, procedo à substituição da síndica 

MÁRCIA MITIE OSHIKAWA, a qual deverá, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

prestar contas se de sua administração, nos termos do art. 69 do DL 

7661/45;1.1 Em substituição, nomeio neste ato, ELDER KENNIDY DE 

ALMEIDA SANTOS, advogado inscrito na OAB/MT sob o nº 13.948, com 

endereço na Rua Mistral, 2, Jardim Bom Clima, Cuiabá-MT – Edifício The 

Point, nº 254, Sala 808 – A, e-mail: elderalmeida.adv@outlook.com, que 

deverá ser intimado pessoalmente para, aceitando o encargo que lhe foi 

atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar na sede do Juízo, o termo 

de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas 

as responsabilidade a ele inerentes.1.2– Firmado o termo de compromisso, 

o síndico deverá, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, apresentar um 

relatório, circunstanciado do presente processo de falência e formule os 

requerimentos que entender pertinentes para o prosseguimento do feito, 

com vistas à satisfação dos credores e a extinção do processo 

falimentar. No mesmo prazo, deverá o síndico carrear ao feito o quadro 

atualizado de credores e a lista atualizada dos bens arrecadados. Juntado 

aos autos o relatório, certifique-se, a Sra. Gestora, informar a existência 

de quantias depositadas em conta judicial vinculada ao processo, com a 

indicação dos valores atualizados, e, juntar aos autos os extratos.Em 

seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo 

legal, tome ciência do relatório apresentado e manifeste-se acerca do seu 

teor. Cumpridas as determinações, certifique-se o necessário, e façam os 

autos conclusos para deliberações pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 522635 Nr: 34191-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:MT 16.409, RODRIGO BRANDAO CORREA - OAB:MT 

16.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:MT 9.833-A, LUDIMILA PAULA PEREIRA - OAB:MT 14.803, 

SANDRA MARA DE ALMEIDA - OAB:10.658/MT

 Autos n.34191-43.2015.811.0002- Cód. 522635

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 

15h30min, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005125-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES SIERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1005125-50.2017.8.11.0002 Vistos... Analisando os autos, 

verifico que a parte autora não juntou todas as faturas vencidas conforme 

determinado na decisão de fls. 9032360. Dessa forma, concedo-lhe o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o faça, sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único, CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001488-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001488-57.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Cuida-se de ação onde o requerente sustenta que a 

parte requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. 

Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja 

intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, 

sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da 

Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe 

que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por 

pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente caso, 

podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100). Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 25 de junho 

de 2018, às 10h30min. 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. Proceda-se a serventia 

com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Várzea Grande, 27 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001525-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO PROTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001525-84.2018.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 39.269,36; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROMUALDO PROTTI Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de ação onde o requerente sustenta 

que a parte requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos 

cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está 

obrigada. Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a 

requerida seja intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de 

inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os 

benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º do 

CPC, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida por pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente 

caso, podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100). Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 
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instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 25 de junho 

de 2018, às 11h00min. 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. Proceda-se a serventia 

com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Várzea Grande, 27 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001806-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001806-40.2018.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 15.171,85; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: EDNA PEREIRA DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

VIVO S.A. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2018. Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação onde o requerente sustenta que a parte requerida 

inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de proteção ao 

crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. Requereu a 

concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja intimada a 

proceder com a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, sob pena 

de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da Justiça 

Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe que 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa 

natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente caso, 

podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100). Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 
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à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 25 de junho 

de 2018, às 11h30min. 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. Proceda-se a serventia 

com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Várzea Grande, 27 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001901-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL PEREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001901-70.2018.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 10.513,79; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ADIEL PEREIRA DE AGUIAR Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2018. Vistos 

e examinados. Cuida-se de ação onde o requerente sustenta que a parte 

requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. 

Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja 

intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, 

sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da 

Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe 

que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por 

pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente caso, 

podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100). Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 25 de junho 

de 2018, às 13h30min. 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. Proceda-se a serventia 

com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 
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03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Várzea Grande, 27 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002049-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR IVAN DA COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002049-81.2018.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 39.454,81; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: IGOR IVAN DA COSTA LEITE Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2018. Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação onde o requerente sustenta que a parte 

requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. 

Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja 

intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, 

sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da 

Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe 

que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por 

pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente caso, 

podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100). Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 25 de junho 

de 2018, às 14h00min. 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. Proceda-se a serventia 

com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Várzea Grande, 27 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002404-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002404-91.2018.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 39.394,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CRISTIANE DA SILVA LEITE Parte Ré: REQUERIDO: 

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP VÁRZEA GRANDE, 

27 de abril de 2018. Vistos e examinados. Cuida-se de ação onde o 

requerente sustenta que a parte requerida inseriu o seu nome, de forma 

indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida a qual 

não está obrigada. Requereu a concessão de antecipação de tutela para 

que a requerida seja intimada a proceder com a exclusão do seu nome do 

rol de inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §

§2º e 3º do CPC, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida por pessoa natural e o juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não se 

verifica no presente caso, podendo a parte contrária oferecer impugnação 

(art. 100). Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 
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estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

requerente nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E 

REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - 

AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial 

de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe 

remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem 

como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir 

a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 25 de junho 

de 2018, às 14h30min. 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. Proceda-se a serventia 

com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Várzea Grande, 27 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003016-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLANY STEFFANY SIQUEIRA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003016-29.2018.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 39.679,07; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ALLANY STEFFANY SIQUEIRA AMARAL Parte Ré: 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 2018. 

Vistos e examinados. Cuida-se de ação onde o requerente sustenta que a 

parte requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos cadastros de 

proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está obrigada. 

Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a requerida seja 

intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, 

sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da 

Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe 

que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por 

pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente caso, 

podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100). Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 
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à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 25 de junho 

de 2018, às 15h00min. 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. Proceda-se a serventia 

com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001563-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/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):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001563-96.2018.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 39.408,82; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSIELE BARBOSA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VÁRZEA GRANDE, 27 de abril de 

2018. Vistos e examinados. Cuida-se de ação onde o requerente sustenta 

que a parte requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos 

cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está 

obrigada. Requereu a concessão de antecipação de tutela para que a 

requerida seja intimada a proceder com a exclusão do seu nome do rol de 

inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os 

benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º do 

CPC, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida por pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente 

caso, podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100). Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à requerida (que poderá reincluir a negativação futuramente, se for o 

caso), nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se 

pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a 

requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos cadastros de 

Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 25 de junho 

de 2018, às 11h30min. 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. Proceda-se a serventia 
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com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001700-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE EMILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001700-78.2018.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 35.611,06; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR 

ARBITRAMENTO (151)/[LEVANTAMENTO DE VALOR]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSILENE DE EMILIO Parte Ré: 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A VÁRZEA GRANDE, 27 de abril 

de 2018. Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela 

desistência da presente ação. O requerido ainda não foi citado, não tendo 

sido ofertada a contestação. 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. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001732-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE EMILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001732-83.2018.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 35.611,06; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR 

ARBITRAMENTO (151)/[LEVANTAMENTO DE VALOR]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSILENE DE EMILIO Parte Ré: 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A VÁRZEA GRANDE, 27 de abril 

de 2018. Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela 

desistência da presente ação. O requerido ainda não foi citado, não tendo 

sido ofertada a contestação. 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. Juiz(a) 

de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 426985 Nr: 25673-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ ZORZI

 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:

 Certifico que, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15(quinze) 

dias

Arleci Benevides da Silva

Aux. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 228882 Nr: 9036-68.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CENIRA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, BIANCA 

REIS CARMONA - OAB:15.156/MT, Micael Galhano Feijo

micael ga - OAB:5935/MT, RENATA ALESSANDRA SANTANA MOTA - 

OAB:21.238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15(quinze) 

dias

Arleci Benevides da Silva

Aux. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 435524 Nr: 4348-19.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR BERALDO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15(quinze) 

dias

Arleci Benevides da Silva

Aux. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 276952 Nr: 20455-17.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEIA LUIZES PINHO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, BIANCA 

REIS CARMONA - OAB:15.156/MT, RENATA ALESSANDRA SANTANA 

MOTA - OAB:21.238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15(quinze) 

dias

Arleci Benevides da Silva

Aux. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 328353 Nr: 24670-65.2013.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORO PAES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, BIANCA 

REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, ELIMARI CUNHA FONTES - 

OAB:18.329, FELLIPE BAEZ MALHEIROS - OAB:18517, MARIELLE DA 

SILVA FERNANDES - OAB:19863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15(quinze) 

dias

Arleci Benevides da Silva

Aux. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 343203 Nr: 10437-29.2014.811.0002

 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: VILMA DA ROCHA VALENTINS, ANA MARQUES DE 

SOUZA CURVO, LAIZE MARIA DE MIRANDA LEITE, MARTHA MAYRE 

BARBOSA DA SILVEIRA, MARIA RODRIGUES DA SILVA ROSA, CARLA 

MELISSA KLOCK SCALZITTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15(quinze) 

dias

Arleci Benevides da Silva

Aux. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 283665 Nr: 2559-24.2012.811.0002

 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: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 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:

 Certifico que, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15(quinze) 

dias

Arleci Benevides da Silva

Aux. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344801 Nr: 11749-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238-OAB-MT, MARILZA DE CASTRO BRANCO - OAB:17146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15(quinze) 

dias

Arleci Benevides da Silva

Aux. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 106321 Nr: 2436-02.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE ARRUDA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Às fls. 168-177, o advogado André Gonçalves Melado requereu a 

execução de honorários contratuais, alegando que a Autora não efetuou o 

pagamento até a presenta data.

Pois bem. O artigo 22, caput, da Lei nº 8.906/94, que dispõe sobre o 

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil:

"Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na 

OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por 

arbitramento judicial e aos de sucumbência."

Os honorários convencionados são extrajudiciais e frutos de acordo de 

vontades entre o advogado e seu cliente, destinando-se a remuneração 

dos serviços a serem prestados pelo causídico na defesa dos interesses 

de seu constituinte, sendo-lhe devida por este, caso contratada, 

independentemente do êxito ou não na demanda.

Deste modo, o contrato de honorários advocatícios realizado entre a 

habilitante e o advogado possuem efeitos somente em relação a estes e 

deverão ser discutidos em procedimento próprio, logo não há que se falar 

em execução de honorários contratuais.

 Prossiga-se no cumprimento do despacho de fl. 167.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003205-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS EUFRASIA COSTA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

 

Vistos. Com fulcro no art. 114, do CPC, determino seja intimada a 

impetrante para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, incluindo no polo 

passivo da lide os demais candidatos aprovados dentro do número de 

vagas e ainda não empossados, requerendo a notificação destes, nos 

termos do art. 115, parágrafo único do CPC, sob pena de extinção. 

Decorrido em branco o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002928-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA CRUZ NETO (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. I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que nesta 

fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada miserabilidade do autor, 

dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará no decorrer da 

instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a prestação 

jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do processo, não 

se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar caracterizado 

o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na Ap. 217.135-3, 

julgs. TAMG 65/85). Cite-se o réu para, no prazo legal, contestar o pleito. 
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Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), 

ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na realização da 

audiência de conciliação, conforme se infere da petição inicial, bem como 

do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31.3.2016, emitido 

pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003336-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA IZABEL CURADO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se de “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

(URV)” proposta por GONÇALINA IZABEL CURADO COSTA, qualificada 

nos autos, em face do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO/MT, pessoa jurídica de direito público interno, igualmente 

qualificado, na qual se requer, liminarmente, seja incorporado à 

remuneração da autora o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e 

oito por cento) referente à perda salarial ocorrida quando da conversão 

da moeda para URV. Sustenta-se que a fórmula que converteu os salários 

dos servidores de Cruzeiro Real para URV foi realizada equivocadamente 

e que diante das sucessivas alterações do valor da URV frente à inflação, 

houve perda salarial para os servidores públicos, prejudicando, assim, o 

requerente, que perdeu a correção salarial no equivalente ao percentual 

de 11,98%. É a síntese do necessário. Decido. Para a concessão da 

medida prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, que fala da tutela 

provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se 

necessária a análise de verificação da presença da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No 

caso em tela, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, 

de plano, os requisitos necessários à concessão do pleito, haja vista que 

os documentos carreados aos autos são insuficientes a demonstrar ou 

fazer presumir a ocorrência da comentada perda salarial. Ou seja, não se 

evidencia na atual fase processual o correto valor a ser acrescido aos 

seus vencimentos, só possível através de perícia técnica, o que exige 

dilação probatória. Ademais, não resta evidenciado o alegado fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a providência 

pretendida só seja deferida ao final da demanda. Diante do exposto, 

indefiro o pedido de tutela de urgência em sua modalidade antecipatória. 

Considerando que ambas as partes demonstraram o desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, determino seja citado o ente 

público municipal para, querendo, contestar a ação. Alegando-se na peça 

de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Defiro a gratuidade da 

justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003303-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P DE OLIVEIRA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

Vistos, Analisando-se os autos, observa-se que a impetrante indica como 

autoridade coatora o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso - Detran-MT, pessoa jurídica de direito público, sediado na 

Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 1000 - Centro Político e Administrativo, em 

Cuiabá-MT, o que enseja o declínio da competência em favor do Juízo da 

Vara Especializada da Fazenda Pública daquela comarca, por força das 

normas previstas de que a competência para julgamento de mandado de 

segurança é definida de acordo com a categoria e a sede funcional da 

autoridade impetrada, portanto, absoluta. (STJ - REsp 257556/PR; 5ª 

Turma-Ministro FELIX FISCHER - j. 11/09/2001; STJ - CC 3172/SP; Conflito 

de Competência - 199). Desse modo, declino da competência em favor do 

Juízo de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, 

para onde deverão ser remetidos os presentes autos, após baixas e 

anotações de estilo, com urgência. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003061-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA GOMES (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, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a 

prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do 

processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar 

caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na 

Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). III) Cite-se o réu para, no prazo legal, 

contestar o pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, conforme se infere da petição 

inicial, bem como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 

31.3.2016, emitido pelo réu. IV) Com fulcro no art. 320, do CPC, determino 

seja intimada a parte autora para sanar o vício processual constatado nos 

autos, tendo em vista a ausência de documentos pessoais. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003376-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR AUXILIADORA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003238-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR MARCONDES NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3817/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

FORUM DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

FORUM DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

 

Vistos, Embora a peça se intitule de Mandado de Segurança, em verdade, 

trata-se a uma petição requerendo a juntada do instrumento de 

procuração nos autos de nº 100444-03.2018.8.11.0002, dito como em 

trâmite perante a 3º Vara Especializada da Fazenda Pública. Contudo, ao 

analisar o referido processo, observa-se que outras são as partes. 

Assim, determino seja intimado o subscritor da peça para se manifestar a 

respeito, esclarecendo o imbróglio e requerendo o que de direito, no prazo 

10 (dez) dias. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003366-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONATA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003348-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELNI MARIA SANTANA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003290-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELI DOMINGAS DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003182-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL XAVIER DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003282-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEI DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003451-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ARRUDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. BENEDITA ARRUDA DE CAMPOS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Benefício Previdenciário - Aposentadoria Por Idade Rural” em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia 

Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário - 

aposentadoria por idade, pelo exercício da atividade de trabalhadora rural, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido 

veio instruído com diversos documentos. Regularmente citado, o requerido 

contestou o pleito, alegando o não preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão do benefício e, em caso de eventual 

condenação, pediu a fixação da correção monetária e dos juros de acordo 

com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97 e honorários de acordo com a Súmula 111 

do STJ e com o art. 85, § 3º, do CPC. Concluída a instrução, foi dada a 

palavra à parte autora, a qual reiterou os termos da inicial. O réu, por sua 

vez, não compareceu ao ato. Na sequência, a autora requereu a 

antecipação da tutela. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com o 

art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é 

concedido mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou 

de produtor rural em regime de economia familiar, através de prova 

material plena ou por prova testemunhal, além da comprovação da idade 

superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher. Segundo as 

provas documentais produzidas nos autos, a parte requerente 

demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 65 anos de idade, 

como se infere especialmente de sua carteira de identidade e dos demais 

documentos anexados à inicial. Resta analisar, pois, se no ano em que 

completou a idade mínima indispensável ao benefício, já exercia atividade 

rural em número de meses idêntico à carência do benefício, que no caso 

em apreço e ser de 168 meses, ou 14 anos, à luz do que prescreve o 

artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a respeito 

desses outros requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca do valor 

dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental sobre a 

atividade rural em regime de economia família. Afinal, a própria lei federal 

em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova exclusivamente 

testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também verificado na 

Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão 

das dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer tal 

prova material, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os de registro civil e outros que dispõem de fé pública, consoante se 

infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. 

DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. 

Apresentados documentos novos, consubstanciados em escritura de 

compra de imóvel rural e notas fiscais de produtor rural em nome do 

marido, é de se estender esta condição à sua mulher, com vistas à 

comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” 

(STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando 

Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O 

Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente nos documentos carreados com a 

peça primeira, em especial a certidão de casamento onde consta a 

profissão de seu cônjuge como lavrador. Todavia, durante a oitiva das 

testemunhas, constatou-se que, na realidade, o esposo da autora exercia 

atividades urbanas, inclusive com carteira assinada, segundo afirmou o 

Sr. Augusto Vieira de Anunciação, o que não difere dos relatos da própria 

autora de que somente laborou na lavoura quando tinha 40 anos. Já a Sra. 

Querina Rosa de Anunciação disse que a autora ficava na roça, enquanto 
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o marido vinha laborar na cidade, sem saber dizer exatamente o que ele 

fazia. Para arrematar, o extrato do CNIS carreado aos autos pelo réu traz 

diversos registros urbanos em nome do esposo da autora, 

desconstituindo, assim, as alegações desta de que merece aposentar-se 

como trabalhadora rural, vez que a atividade por ela desenvolvida 

juntamente com a família não era exclusivamente rural, uma vez que o seu 

marido, ao buscar o sustento no trabalho urbano, descaracterizou a 

agricultura em regime de economia familiar. Em caso semelhante, assim se 

posicionou a jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. VÍNCULOS URBANOS. 

INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA. 

1. Sentença proferida e publicada na vigência do CPC/1973 e, portanto, 

sujeita à remessa oficial, vez que de valor incerto a condenação imposta 

ao INSS. Remessa oficial, tida por interposta. 2. A comprovação da 

qualidade de trabalhador rural ocorre mediante início de prova material 

devidamente corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, bem 

assim a implementação do requisito etário exigido. 3. Na hipótese, a 

parte-autora cumpriu o requisito etário. Todavia, o início de prova material 

apresentado não serviu para a comprovação da sua qualidade de 

segurada especial no período equivalente ao prazo de carência, eis que 

verifica-se a existência de vínculos urbanos do cônjuge da parte-autora. 

Os vínculos empregatícios urbanos, desempenhados por períodos 

expressivos e/ou em regime celetista, são incompatíveis com qualidade de 

segurado especial, pois descaracterizam a condição de trabalhador rural 

em regime de economia familiar. Tendo em conta a ausência da prova 

material hábil a comprovar o exercício da atividade campesina, a 

parte-autora não faz jus ao benefício vindicado. 4. Diante da ausência de 

documentos que demonstrem atividade rural da parte autora não se 

reconhece o direito ao benefício de aposentadoria rural por idade, eis que 

não é admitida prova exclusivamente testemunhal para tal fim (Súmula 27 

do TRF/1ª Região e 149/STJ). 5. Considerado o caráter social que permeia 

o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera secundum eventum litis ou 

secundum eventum probationais, permitindo a renovação do pedido, ante 

novas circunstâncias ou novas provas. Precedentes. 6. A concessão 

ex-ofício da tutela antecipada na sentença não autoriza a devolução do 

valores desembolsados pelo INSS, haja vista se tratar de verba de 

natureza alimentar. Precedentes do STF. 7. Apelação do INSS e remessa 

oficial, tida por interposta, providas para reformar a sentença e julgar 

improcedente o pedido.A Turma , por unanimidade, deu provimento à 

apelação do INSS e à remessa oficial, tida por interposta.” (TRF1 – 

ACORDAO 00701301020144019199 – Segunda Turma, Rel Des. Federal 

João Luiz de Souza, p. e-DJF1 14.3.2018) “PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTENSO VÍNCULO URBANO DO CÔNJUGE. 

PROVA INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não se prestam como 

necessário início razoável de prova material do labor rural documentos 

confeccionados em momento próximo ao ajuizamento da ação, em 

especial quando não encontram sintonia com o conjunto probatório dos 

autos. 2. No caso em apreço, a parte autora apresenta extenso vínculo 

urbano, assentado na CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) 

às fls. 166, como servidora do Município de Palmeirópolis, entre o período 

de 2002 a 2004, além de ter gozado de auxílio-doença na condição de 

servidora durante o período de 2004 a 2005. Extrai-se dos autos, ainda, 

que a parte autora é beneficiária de pensão por morte urbana, o que 

afasta a alegação de que a autora se dedicava às atividades campesinas 

em regime de economia familiar. 3. Não é admissível o reconhecimento de 

tempo de exercício de atividade rural em prova exclusivamente 

testemunhal. 4. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, 

providas. A Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação e à 

remessa oficial, tida por interposta.” (TRF1 – Primeira Turma, ACORDAO 

00166756220164019199, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, 

p. 14.3.2018) Assim, não tendo a autora se desincumbido de seu mister de 

comprovar os fatos constitutivos do direito em que se funda a ação, não 

há se falar em concessão do benefício. Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

aposentadoria por idade rural, por não restar comprovado exercício de 

atividade rurícola suficiente à carência do benefício, declarando extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. 

Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se 

perca a condição legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98, do 

CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005241-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIDIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. JOSE LUCIDIO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Benefício Previdenciário - Aposentadoria Por Idade Rural” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário - aposentadoria por 

idade, pelo exercício da atividade de trabalhador rural, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. Regularmente citado, o requerido contestou o 

pleito, alegando o não preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão do benefício e, em caso de eventual condenação, pediu a 

fixação da correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da 

Lei 9.494/97 e honorários de acordo com a Súmula 111 do STJ e com o 

art. 85, § 3º, do CPC. Concluída a instrução, foi dada a palavra à parte 

autora, a qual reiterou os termos da inicial. O réu, por sua vez, não 

compareceu ao ato. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com o 

art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é 

concedido mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou 

de produtor rural em regime de economia familiar, através de prova 

material plena ou por prova testemunhal, além da comprovação da idade 

superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher. Segundo as 

provas documentais produzidas nos autos, a parte requerente 

demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 61 anos de idade, 

como se infere especialmente de sua carteira de identidade e dos demais 

documentos anexados à inicial. Resta analisar, pois, se no ano em que 

completou a idade mínima indispensável ao benefício, já exercia atividade 

rural em número de meses idêntico à carência do benefício, que no caso 

em apreço e ser de 180 meses, ou 15 anos, à luz do que prescreve o 

artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a respeito 

desses outros requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca do valor 

dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental sobre a 

atividade rural em regime de economia família. Afinal, a própria lei federal 

em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova exclusivamente 

testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também verificado na 

Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão 

das dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer tal 

prova material, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os de registro civil e outros que dispõem de fé pública, consoante se 

infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. 

DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. 

Apresentados documentos novos, consubstanciados em escritura de 

compra de imóvel rural e notas fiscais de produtor rural em nome do 

marido, é de se estender esta condição à sua mulher, com vistas à 

comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” 

(STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando 

Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O 

Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 
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estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente nos documentos carreados com a 

peça primeira, em especial a certidão de casamento e título de eleitor onde 

consta a sua profissão como lavrador. Em juízo, o autor relatou que a vida 

inteira trabalhou na roça em terras de seu pai e atualmente ajuda o tio 

também na lavoura, desde que se separou da família, tendo laborado por 

cerca de dois anos e meio em uma empresa com registro em carteira. As 

testemunhas ouvidas em audiência de instrução confirmaram tais 

informações, uma vez que disseram conhecê-lo há aproximadamente 30 

anos, da localidade de “Passagem de Carro”, onde ele sempre trabalhou 

na roça em terras do pai e que atualmente exerce suas funções nas 

terras de propriedade de seu tio, sendo que a Sra. Josefa Antônia da Silva 

contou que por um determinado período o autor laborou fora da roça, mas 

foi por pouco tempo. O extrato do CNIS carreado aos autos pelo réu 

confirma o relato do autor de que trabalhou com registro em carteira por 

um determinado período, mais precisamente de 9.1.2006 a 5.3.2008, na 

empresa Conel Construções Elétricas Ltda (Id. 9503837). Anota, ainda, 

vários registros urbanos em nome da esposa do autor ao longo dos anos 

de 2006 a 2017, o que faria concluir que a atividade desenvolvida pelo 

autor e sua família não era exclusivamente rural. Todavia, restou apurado 

em audiência que, na realidade, o Sr. José Lucidio separou-se da família, 

de modo que as atividades desenvolvidas pela ex-esposa não 

descaracteriza a agricultura em regime de economia familiar. Aliás, o curto 

período em que ele próprio deixou a roça (dois anos e meio) para trabalhar 

na cidade também não afasta a sua condição de rurícola, que perdura até 

os dias de hoje, especialmente porque quando implementou os 60 anos de 

idade já havia retomado a atividade agrícola. Em caso semelhante, assim 

se posicionou a jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO SUFICIENTE DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PARA A 

APOSENTADORIA ETÁRIA SATISFEITOS. APELAÇÃO PROVIDA. 

REFORMA DA SENTENÇA COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 

1. A concessão do benefício de aposentadoria por idade (trabalhador 

rural), conforme disposto nos arts.48, §§1º e 2º, e 143, da Lei 8.213/91, 

condiciona-se à verificação do requisito etário, 60 anos para homens e 55 

anos para mulheres, associado à demonstração do efetivo exercício da 

atividade rural por tempo equivalente ao da carência do benefício 

pretendido (180 contribuições mensais), observada a regra de transição 

prevista no art.142 do mencionado diploma legal, desde que o período seja 

imediatamente anterior à data do requerimento, ainda que o serviço tenha 

sido prestado de forma descontínua. Quanto à atividade rural exercida, 

esta deve ser demonstrada mediante início razoável de prova material, 

coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou prova 

documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. (...) 4. Outrossim, inexiste nos autos qualquer indício de que 

tenha o acionante mantido labor urbano por tempo suficiente para 

desqualificar a aventada condição de segurado especial. O único vínculo 

consignado no CNIS, contemporâneo ao período de carência, é curto, 

totalizando pouco mais de 1 (um) ano de tempo de contribuição (fl. 88). 

(...)” (TRF1 - AC 0073787-91.2013.4.01.9199 / BA – Primeira Câmara 

Regional Previdenciária da Bahia, Rel. Juiz Federal Pompeu de Sousa 

Brasil, e-DJF1 de 5.2.2018) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. CORROBORAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA 

DE EMPREGADOS. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. 

COMPROVADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

CUSTAS. HONORÁRIOS. 1. Reconhecimento de tempo de serviço 

prestado na condição de trabalhadora rural exige início razoável de prova 

material. É inadmissível prova exclusivamente testemunhal. 2. Requisito 

etário: 01.01.2011 (nascimento: 01.01.1956). Carência: (15 anos). 3. Início 

de prova material: certidão de casamento, constando a profissão de 

agricultor do cônjuge (fl. 12); declaração cadastro de imóvel rural às fls. 

13/17 e CCIR 1998/1999, classificado como minifúndio (60 hectares - 0,76 

módulos fiscais). 4. A prova oral produzida nos autos confirma o labor 

rural da autora, por tempo superior a carência. 5. O vínculo de labor 

urbano do marido, por curto período (pouco mais de 02 anos) não 

descaracteriza a atividade campesina, vez que o artigo 39, I, da Lei n. 

8213/91 expressamente admite que o exercício da atividade rural, pelo 

prazo de carência, possa ser de forma descontínua. Além do que, a 

autora possui documento em nome próprio (art. 11. § 9º, caput). 6. DIB: a 

contar da citação. Atrasados: correção monetária e os juros moratórios 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal. 7. Honorários de advogado: 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação do acórdão. Custas: Isento. 8. A implantação do benefício deve 

se dar em 30 dias (obrigação de fazer), por aplicação do art. 461 do CPC. 

9. Apelação provida para julgar procedente o pedido de aposentadoria por 

idade rural, nos termos dos itens 6 e 7.” (TRF1 - AC 

0054870-24.2013.4.01.9199 / RR – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Cândido Moraes, Juiz Federal Conv. Cleberson José Rocha, e-DJF1 p. 251 

de 20.4.2015) Assim, não restando dúvida de que o autor preenche os 

requisitos exigidos para aposentar-se, diante da suficiente comprovação 

de sua condição de trabalhador rural pelo período exigido em lei (180 

meses ou 15 anos), impõe-se o colhimento do pedido. Não se visualizando 

a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, por não restar 

constatado perigo de dano, caso o benefício seja implantado após o 

trânsito em julgado da sentença, especialmente por tratar de pessoa 

saudável e que ainda trabalha, inferido o pedido de antecipação da tutela 

de urgência formulado nos autos. Por fim, quanto ao prequestionamento, 

com a manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com 

vistas a eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte 

requerida, assinalo que tal exigência para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo 

julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. 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. 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 n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Por outro lado, 

condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a 

ser fixado quando da liquidação do julgado, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte na Súmula 

111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 4º, II do CPC. Recorro de ofício (Sumula 

111 do STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: José 

Lucidio de Oliveira, portador do CPF n. 304.333.551-15; 2. Filiação: 

Martinho de Oliveira e Rita Antunes da Silva; 3. Benefício Concedido: 

Aposentadoria por Idade; 4. Data inicial do Benefício: 2.3.2017. Prazo para 

o cumprimento da sentença: 30 dias do trânsito em julgado da sentença. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que de direito. Havendo interposição de recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005383-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. ADELINO BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Benefício Previdenciário - Aposentadoria Por Idade Rural” em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia 

Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário - 

aposentadoria por idade, pelo exercício da atividade de trabalhador rural, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido 

veio instruído com diversos documentos. Regularmente citado, o requerido 

contestou o pleito, alegando o não preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão do benefício e, em caso de eventual 
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condenação, pediu a fixação da correção monetária e dos juros de acordo 

com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97 e honorários de acordo com a Súmula 111 

do STJ e com o art. 85, § 3º, do CPC. Concluída a instrução, foi dada a 

palavra à parte autora, a qual reiterou os termos da inicial. O réu, por sua 

vez, não compareceu ao ato. É a síntese do necessário. Decido. De 

acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da aposentadoria 

por idade é concedido mediante a comprovação da condição de 

trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, 

através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher. Segundo as provas documentais produzidas nos autos, a parte 

requerente demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 63 anos 

de idade, como se infere especialmente de sua carteira de identidade e 

dos demais documentos anexados à inicial. Resta analisar, pois, se no ano 

em que completou a idade mínima indispensável ao benefício, já exercia 

atividade rural em número de meses idêntico à carência do benefício, que 

no caso em apreço e ser de 180 meses, ou 15 anos, à luz do que 

prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a 

respeito desses outros requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca 

do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental 

sobre a atividade rural em regime de economia família. Afinal, a própria lei 

federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova 

exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também verificado 

na Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão 

das dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer tal 

prova material, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os de registro civil e outros que dispõem de fé pública, consoante se 

infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. 

DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. 

Apresentados documentos novos, consubstanciados em escritura de 

compra de imóvel rural e notas fiscais de produtor rural em nome do 

marido, é de se estender esta condição à sua mulher, com vistas à 

comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” 

(STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando 

Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O 

Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente nos documentos carreados com a 

peça primeira, em especial a certidão de casamento onde consta a sua 

profissão como lavrador. Todavia, durante a oitiva das testemunhas, 

constatou-se que apesar de ambas terem afirmado que conheceram o 

autor há aproximadamente 30 (trinta) anos, na realidade, elas não 

conviveram com ele durante todo esse período, pois esse convívio foi 

apenas em Tangará da Serra e desde que de lá saíram, não souberam se 

ele exerceu alguma atividade urbana, tendo a Sra. Izabel afirmado que de 

lá saiu em 1983. Não bastasse isso, o extrato do CNIS carreado aos autos 

pelo réu traz diversos registros urbanos em nome do deste e de sua 

esposa, desconstituindo, assim, as alegações daquele de que merece 

aposentar-se como trabalhador rural, vez que a atividade desenvolvida 

pelo casal, como visto, não era exclusivamente rural e a partir do momento 

em que buscaram o sustento no trabalho urbano, restou descaracterizada 

a agricultura em regime de economia familiar. Em caso semelhante, assim 

se posicionou a jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. VÍNCULOS URBANOS. 

INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA. 

1. Sentença proferida e publicada na vigência do CPC/1973 e, portanto, 

sujeita à remessa oficial, vez que de valor incerto a condenação imposta 

ao INSS. Remessa oficial, tida por interposta. 2. A comprovação da 

qualidade de trabalhador rural ocorre mediante início de prova material 

devidamente corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, bem 

assim a implementação do requisito etário exigido. 3. Na hipótese, a 

parte-autora cumpriu o requisito etário. Todavia, o início de prova material 

apresentado não serviu para a comprovação da sua qualidade de 

segurada especial no período equivalente ao prazo de carência, eis que 

verifica-se a existência de vínculos urbanos do cônjuge da parte-autora. 

Os vínculos empregatícios urbanos, desempenhados por períodos 

expressivos e/ou em regime celetista, são incompatíveis com qualidade de 

segurado especial, pois descaracterizam a condição de trabalhador rural 

em regime de economia familiar. Tendo em conta a ausência da prova 

material hábil a comprovar o exercício da atividade campesina, a 

parte-autora não faz jus ao benefício vindicado. 4. Diante da ausência de 

documentos que demonstrem atividade rural da parte-autora não se 

reconhece o direito ao benefício de aposentadoria rural por idade, eis que 

não é admitida prova exclusivamente testemunhal para tal fim (Súmula 27 

do TRF/1ª Região e 149/STJ). 5. Considerado o caráter social que permeia 

o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera secundum eventum litis ou 

secundum eventum probationais, permitindo a renovação do pedido, ante 

novas circunstâncias ou novas provas. Precedentes. 6. A concessão 

ex-ofício da tutela antecipada na sentença não autoriza a devolução do 

valores desembolsados pelo INSS, haja vista se tratar de verba de 

natureza alimentar. Precedentes do STF. 7. Apelação do INSS e remessa 

oficial, tida por interposta, providas para reformar a sentença e julgar 

improcedente o pedido. A Turma , por unanimidade, deu provimento à 

apelação do INSS e à remessa oficial, tida por interposta.” (TRF1 – 

ACORDAO 00701301020144019199 – Segunda Turma, Rel Des. Federal 

João Luiz de Souza, p. e-DJF1 14.3.2018) “PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTENSO VÍNCULO URBANO DO CÔNJUGE. 

PROVA INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não se prestam como 

necessário início razoável de prova material do labor rural documentos 

confeccionados em momento próximo ao ajuizamento da ação, em 

especial quando não encontram sintonia com o conjunto probatório dos 

autos. 2. No caso em apreço, a parte autora apresenta extenso vínculo 

urbano, assentado na CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) 

às fls. 166, como servidora do Município de Palmeirópolis, entre o período 

de 2002 a 2004, além de ter gozado de auxílio-doença na condição de 

servidora durante o período de 2004 a 2005. Extrai-se dos autos, ainda, 

que a parte autora é beneficiária de pensão por morte urbana, o que 

afasta a alegação de que a autora se dedicava às atividades campesinas 

em regime de economia familiar. 3. Não é admissível o reconhecimento de 

tempo de exercício de atividade rural em prova exclusivamente 

testemunhal. 4. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, 

providas. A Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação e à 

remessa oficial, tida por interposta.” (TRF1 – Primeira Turma, ACORDAO 

00166756220164019199, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, 

p. 14.3.2018) Assim, não tendo o autor se desincumbido de seu mister de 

comprovar os fatos constitutivos do direito em que se funda a ação, não 

há se falar em concessão do benefício. Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

aposentadoria por idade rural, por não restar comprovado exercício de 

atividade rurícola suficiente à carência do benefício, declarando extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. 

Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se 

perca a condição legal de necessitado, nos termos insertos no art. 98, do 

CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. P. R. I. C.
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. BENEDITO GONÇALO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Benefício Previdenciário - Aposentadoria por Idade Rural 

c/c Pedido de Antecipação de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars”, em face 

do “INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia 

Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário pelo 

exercício da atividade de trabalhador rural, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Devidamente citado, o instituto requerido alegou, em síntese, 

o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do 

benefício, pugnando pela improcedência do pleito. Arguiu, ainda, a 

prescrição quinquenal, que foi afastada no despacho saneador e, em 

caso de eventual condenação, pediu a fixação de juros e correção 

monetária de acordo como o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Realizada a audiência de instrução e julgamento e 

colhido o depoimento da autora, lhe foi dada a oportunidade de 

manifestação final, ocasião em que reiterou os termos da inicial, 

concluindo-se, assim, todo o procedimento indispensável ao julgamento do 

feito. O réu não compareceu ao ato. É o relatório. Decido. De acordo com o 

art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é 

concedido mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou 

de produtor rural em regime de economia familiar, através de prova 

material plena ou por prova testemunhal, além da comprovação da idade 

superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher. De acordo com 

as provas documentais produzidas nos autos, a parte requerente 

demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 62 anos de idade, 

como se infere especialmente de sua carteira de identidade e dos demais 

documentos anexados à inicial. Resta analisar, pois, se no ano em que 

completou a idade mínima indispensável ao benefício, já exercia atividade 

rural em número de meses idêntico à carência do benefício, que no caso 

em apreço deve ser de 180 meses, ou 15 anos, à luz do que prescreve o 

artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a respeito 

desses outros requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca do valor 

dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental sobre a 

atividade rural em regime de economia família. Afinal, a própria lei federal 

em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova exclusivamente 

testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também verificado na 

Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão 

das dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer tal 

prova material, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os de registro civil e outros que dispõem de fé pública, consoante se 

infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. 

DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. 

Apresentados documentos novos, consubstanciados em escritura de 

compra de imóvel rural e notas fiscais de produtor rural em nome do 

marido, é de se estender esta condição à sua mulher, com vistas à 

comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” 

(STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando 

Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O 

Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, consta nos autos início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente consistente em sua certidão de 

casamento, onde se vê averbado o início da prova material, consistente na 

sua profissão como lavrador, complementado pelas seguras e 

convincentes declarações das testemunhas, das quais se extrai o efetivo 

exercício de atividade rural por período necessário à obtenção do 

benefício. Isso porque as duas testemunhas ouvidas em juízo afirmaram 

conhecer o autor da cidade de Nossa Senhora do Livramento, da Fazenda 

Rancharia, onde este laborava no cultivo da terra de propriedade de 

terceiro, até aproximadamente 2 anos atrás, quando se mudou para 

Várzea Grande, tendo o Sr. André Eugênio de Campos afirmado que 

apesar de ter se mudado da região, sabe que o Sr. Benedito permaneceu 

na atividade rurícola. Vê-se, portanto, que o autor preenche os requisitos 

exigidos para concessão do benefício de aposentadoria rural, pois restou 

comprovado o exercício de atividade rurícola no período de 180 meses 

exigido pelo art. 142 da Lei n. 8.213/91. Quanto ao prequestionamento, 

com a manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com 

vistas a eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte 

requerida, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo 

julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Por fim, 

considerando o teor das provas produzidas, que torna evidente a 

presença dos requisitos previstos no caput do art. 300 do CPC, e 

levando-se em conta a condição da autora de pessoa humilde e 

hipossuficiente, assim como a natural demora na implantação do benefício, 

só possível, em regra, com o trânsito em julgado da decisão concessiva 

do benefício, tem-se como pertinente o pedido de antecipação da tutela 

formulado nos autos, ante a constatação de fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Assim, o deferimento da medida é 

providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 

DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a implantação do 

benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do decurso do 

prazo recursal. 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 

(19.9.2016), bem como o abono anual previsto no art. 40 da referida lei. 

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 n.s 148 do STJ 

e 19 do TRF - 1ª Região). Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos 

termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem 

prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, exceto quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 

7.603/2001). Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 4º, II do 

CPC. Recorro de ofício (Súmula 490 do STJ). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: Benedito Gonçalo do Nascimento, portador do CPF n. 

835.387.391-53; 2. Filiação: Luiz G. do Nascimento e Simoa Candida do 

Nascimento; 3. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 4. 

Data inicial do Benefício: 19.9.2016: Prazo para o cumprimento da 

sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. R. I. C.
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. CRISTIANO PEDRO SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Benefício Previdenciário - Aposentadoria por Idade Rural c/c Pedido de 
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Antecipação de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars”, em face do 

“INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário pelo exercício da 

atividade de trabalhador rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Devidamente citado, o instituto requerido alegou, em síntese, 

o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do 

benefício, pugnando pela improcedência do pleito. Arguiu, ainda, a 

prescrição quinquenal, que foi afastada no despacho saneador e, em 

caso de eventual condenação, pediu a fixação de juros e correção 

monetária de acordo como o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Realizada a audiência de instrução e julgamento e 

colhido o depoimento da autora, lhe foi dada a oportunidade de 

manifestação final, ocasião em que reiterou os termos da inicial, 

concluindo-se, assim, todo o procedimento indispensável ao julgamento do 

feito. O réu não compareceu ao ato. É o relatório. Decido. De acordo com o 

art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é 

concedido mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou 

de produtor rural em regime de economia familiar, através de prova 

material plena ou por prova testemunhal, além da comprovação da idade 

superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher. De acordo com 

as provas documentais produzidas nos autos, a parte requerente 

demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 62 anos de idade, 

como se infere especialmente de sua carteira de identidade e dos demais 

documentos anexados à inicial. Resta analisar, pois, se no ano em que 

completou a idade mínima indispensável ao benefício, já exercia atividade 

rural em número de meses idêntico à carência do benefício, que no caso 

em apreço deve ser de 180 meses, ou 15 anos, à luz do que prescreve o 

artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a respeito 

desses outros requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca do valor 

dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental sobre a 

atividade rural em regime de economia família. Afinal, a própria lei federal 

em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova exclusivamente 

testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também verificado na 

Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão 

das dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer tal 

prova material, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os de registro civil e outros que dispõem de fé pública, consoante se 

infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. 

DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. 

Apresentados documentos novos, consubstanciados em escritura de 

compra de imóvel rural e notas fiscais de produtor rural em nome do 

marido, é de se estender esta condição à sua mulher, com vistas à 

comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” 

(STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando 

Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O 

Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, consta nos autos início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente consistente em sua certidão de 

casamento, onde se vê averbado o início da prova material, consistente na 

sua profissão como lavrador, complementado pelas seguras e 

convincentes declarações das testemunhas, das quais se extrai o efetivo 

exercício de atividade rural por período necessário à obtenção do 

benefício. Isso porque as duas testemunhas ouvidas em juízo afirmaram 

conhecer o autor da cidade Barra do Bugres, onde este laborava no 

plantio de quiabo, arroz, abobrinha, etc., em terras de terceiro, tendo o Sr. 

Altair Luiz Bertolo afirmado que sempre que ia pescar no rio Uruguai via o 

Sr. Cristiano em suas atividades agrícolas, o que continuou depois que 

passou a ser seu vizinho, há aproximadamente 3 (três) anos. Vê-se, 

portanto, que o autor preenche os requisitos exigidos para concessão do 

benefício de aposentadoria rural, pois restou comprovado o exercício de 

atividade rurícola no período de 180 meses exigido pelo art. 142 da Lei n. 

8.213/91. Quanto ao prequestionamento, com a manifestação específica 

sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual interposição de 

recurso especial, pleiteado pela parte requerida, cabe assinalar que tal 

exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve 

ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Por fim, considerando o teor das provas 

produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos previstos no 

caput do art. 300 do CPC, e levando-se em conta a condição da autora de 

pessoa humilde e hipossuficiente, assim como a natural demora na 

implantação do benefício, só possível, em regra, com o trânsito em julgado 

da decisão concessiva do benefício, tem-se como pertinente o pedido de 

antecipação da tutela formulado nos autos, ante a constatação de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, o 

deferimento da medida é providência que se impõe, agora em sentença 

(STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para 

que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, 

independentemente do decurso do prazo recursal. 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 (28.4.2017), bem como o abono anual 

previsto no art. 40 da referida lei. 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 n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). Concedo o 

pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno 

a imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena 

de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. Deixo de condenar o requerido no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda (art. 

3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação 

do julgado, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 

2º e 4º, II do CPC. Recorro de ofício (Sumula 490 do STJ). Em obediência 

aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Cristiano Pedro Silva, portador 

do CPF n. 452.561.601-68; 2. Filiação: Altamiro Pedro Silva e Laurinda 

Ferreria da Costa; 3. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 

4. Data inicial do Benefício: 28.04.2017. Prazo para o cumprimento da 

sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001287-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO RODRIGUES SILVA (AUTOR)

HERMES BOTELHO MARQUES (AUTOR)

JOILCI RODRIGUES SILVA (AUTOR)

VALDEMIL DIAS DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISTANIO GOMES DA SILVA OAB - MT2631/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. HÉLCIO RODRIGUES SILVA, HERMES BOTELHO MARQUES, JOILCI 

RODRIGUES SILVA e VALDEMIL DIAS DE MIRANDA, todos qualificados 

nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Revisão Geral Anual” em face 

do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público, 
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qualificada nos autos, objetivando a obtenção da revisão de suas 

remunerações pelos mesmo índices aplicados aos proventos de 

aposentadoria do INSS 35,49% (trinta e cinco vírgula quarenta e nove por 

cento) entre o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2017. Relatam 

que os servidores públicos municipais vêm sofrendo defasagem em suas 

remunerações em virtude da inércia e/ou omissão do Poder Público no 

cumprimento da norma constitucional e das normas infraconstitucionais, 

sendo que o último reajuste concedido pelo Município ocorrido em junho de 

2014 foi em relação à recomposição salarial do período de 2013 a 2014 no 

percentual de 10%. Sustentam violação ao princípio da irredutibilidade dos 

salários e pedem a procedência do pleito, com a condenação do réu à 

efetivação da revisão salarial em 35,49% (trinta e cinco vírgula quarenta e 

nove por cento) ou pelo INPCA, com o pagamento das diferenças em 

atraso, com seus reflexos, referente aos 5 anos que antecedem à 

propositura da ação. A inicial veio instruída com diversos documentos. Em 

contestação, o réu sustenta a impossibilidade de acolhimento do pleito, por 

ser vedado ao Poder Judiciário intervir em ação de iniciativa do Poder 

Executivo, sustentando, ainda, que a execução de atos administrativos 

são deve observar a conveniência e a oportunidade de atuar, com base 

em previsão orçamentária e programas instituídos pelo governo. Pede, 

assim, a improcedência do pleito. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 330, do 

Código de Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação 

probatória. Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto 

relatório, a questão a ser enfrentada na presente demanda reside na 

aferição do apontado direito dos requerentes de obterem o reajuste anual 

de seus vencimentos em 35,49% (trinta e cinco vírgula quarenta e nove 

por cento), conforme índice aplicado à aposentadoria do INSS ou pelo 

INPCA. Cumpre, pois, assinalar, que a revisão geral de que trata o texto 

constitucional visa proteger o poder aquisitivo dos servidores públicos, 

mantendo o valor real da remuneração, face aos efeitos da inflação e, 

portanto, não se confunde com a majoração salarial propriamente dita, que 

diz respeito ao aumento do valor real da remuneração. Entretanto, o 

entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que para 

ambas as situações são necessárias leis específicas, conforme se infere 

do seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. EXTENSÃO DE 

REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO ASSEGURADA A DETERMINADAS 

CATEGORIAS. LEIS ESTADUAIS N. 1.471/2005 E 1.506/2005. 

INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE GERAL. SÚMULA 339/STF. DISTINÇÃO 

ENTRE REAJUSTE SETORIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS E REVISÃO 

GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA 

PARA AMBAS AS SITUAÇÕES. CARÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A 

ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. (AgRg no RMS 26.467/RO – Sexta 

Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 1.10.2013, p. DJe 9.10.2013). 

Além disso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que “a Constituição, ao 

prever a revisão geral anual, na mesma data e sem distinção de índices, 

não assegura aos servidores públicos direito líquido e certo a um 

determinado índice”. Assim, o pedido dos servidores de reajustamento 

anual da remuneração pelo mesmo índice aplicado aos aposentados do 

INSS, não merece guarida. Além do mais, o reajuste pretendido encontra 

óbice também na Súmula 339 do STF, já que não cabe ao Poder Judiciário, 

que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores 

públicos, sobre o fundamento de isonomia. Assim entendeu o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso ao decidir mandado de segurança versando sobre 

reajuste salarial: “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO 

SALARIAL – DISPARIDADE DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA 

DIFERENÇA DE FUNÇÃO PELO PARADIGMA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – 

IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CRF E NA SÚMULA 

339/STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 37, XIII, 

da Constituição Federal, veda a equiparação salarial entre servidores 

públicos. A Súmula 339, do STF, dispõe que não cabe ao Poder Judiciário, 

sobre o fundamento de isonomia, deferir aumento aos servidores públicos, 

notadamente, no caso em que a diferença de vencimentos decorre de 

distinção de atribuições do cargo paradigma.” (TJ/MT - Ap 5987/2016 – 

Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 

13.3.2017, p. no DJE 22.3.2017) “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – 

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS DE 

MATO GROSSO – ILEGALIDADE PRATICADA CONTRA SUBSÍDIO DO 

ASPIRANTE A OFICIAL – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL - REVISÃO GERAL 

ANUAL – PERCENTUAL – DIFERENÇA COM RELAÇÃO A OUTRAS 

CATEGORIAS – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LEGALIDADE 

– LEI COMPLEMENTAR 433/2011 E LEI 9.992/2013 – INCORPORAÇÃO AOS 

SUBSÍDIOS - PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA 

-PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA – AFASTADA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – CONCESSÃO DE REAJUSTE PELO 

JUDICIÁRIO IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF – 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - ORDEM DENEGADA. I – Quando a ação 

mandamental não se volta contra o texto da Lei Estadual, mas, ao 

contrário, contra suposta omissão da autoridade apontada como coatora, 

não se pode falar em inadequação da via eleita. II - Em se tratando de ato 

continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para 

ajuizamento de ação mandamental renova-se mês a mês. Precedentes do 

STJ. III - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, 

aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de 

isonomia. Incidência do óbice da Súmula 339 do STF. Precedentes.” (TJ/MT 

- MSCol 147343/2013 – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Público e Coletivo, j. 5.3.2015, p. no DJE 25.3.2015) No mesmo 

sentido o Superior Tribunal de Justiça “mutatis mutandis”: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. 

GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. PRETENSÃO DE REAJUSTE DA 

GRATIFICAÇÃO NA MESMA PROPORÇÃO CONCEDIDA AOS SERVIDORES 

DA ATIVA. INVIABILIDADE. SUJEIÇÃO AOS CRITÉRIOS DE REVISÃO 

GERAL DO FUNCIONALISMO. ISONOMIA. VEDAÇÃO DA SÚMULA 339 DO 

STF.1. A jurisprudência do STJ, acompanhando orientação do STF, 

firmou-se no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de 

remuneração, enfatizando a legitimidade de lei superveniente que, sem 

causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem 

incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de 

confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela 

correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais 

de remuneração do funcionalismo. 2. É defeso ao Poder Judiciário 

proceder à equiparação salarial com base no princípio da isonomia, nos 

termos da Súmula 339/STF. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no 

RMS 44.664/CE – Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 

13.5.2014, p. DJe 23.5.2014) Como se vê, o reajuste de remuneração por 

equiparação pretendido pelos autores implica alteração de remuneração, 

que só pode ser feita por lei específica, de modo que não há se falar em 

acolhimento do pleito principal, tampouco do pedido alternativo de reajuste 

pelo INPCA. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na 

presente ação de cobrança, por expressa vedação legal, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do 

CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que 

se perca a condição legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98, 

do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. 

Havendo interposição de recurso e apresentadas as contrarrazões, 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006688-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. ANTÔNIA SANTANA DA SILVA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Benefício Previdenciário - Aposentadoria por Idade Rural c/c 

Pedido de Antecipação de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars”, em face do 

“INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário pelo exercício da 

atividade de trabalhadora rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Devidamente citado, o instituto requerido alegou, em síntese, 

o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do 

benefício, pugnando pela improcedência do pleito. Arguiu, ainda, a 

prescrição quinquenal, que foi afastada no despacho saneador e, em 

caso de eventual condenação, pediu a fixação de juros e correção 
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monetária de acordo como o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Realizada a audiência de instrução e julgamento e 

colhido o depoimento da parte autora, lhe foi dada a oportunidade de 

manifestação final, ocasião em que reiterou os termos da inicial, 

concluindo-se, assim, todo o procedimento indispensável ao julgamento do 

feito. O réu não compareceu ao ato. É o relatório. Decido. De acordo com o 

art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é 

concedido mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou 

de produtor rural em regime de economia familiar, através de prova 

material plena ou por prova testemunhal, além da comprovação da idade 

superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher. De acordo com 

as provas documentais produzidas nos autos, a parte requerente 

demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 77 anos de idade, 

como se infere especialmente de sua carteira de identidade e dos demais 

documentos anexados à inicial. Resta analisar, pois, se no ano em que 

completou a idade mínima indispensável ao benefício, já exercia atividade 

rural em número de meses idêntico à carência do benefício, que no caso 

em apreço deve ser de 78 meses, ou 6 anos e meio, à luz do que 

prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a 

respeito desses outros requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca 

do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental 

sobre a atividade rural em regime de economia família. Afinal, a própria lei 

federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova 

exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também verificado 

na Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão 

das dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer tal 

prova material, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os de registro civil e outros que dispõem de fé pública, consoante se 

infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. 

DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. 

Apresentados documentos novos, consubstanciados em escritura de 

compra de imóvel rural e notas fiscais de produtor rural em nome do 

marido, é de se estender esta condição à sua mulher, com vistas à 

comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” 

(STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando 

Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O 

Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, consta nos autos início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente consistente em sua certidão de 

casamento e de óbito de seu cônjuge, onde se vê averbado o início da 

prova material, consistente na profissão daquele como lavrador, situação 

que, em tese, se estende à esposa, complementado pelas seguras e 

convincentes declarações das testemunhas, das quais se extrai o efetivo 

exercício de atividade rural por período necessário à obtenção do 

benefício. Isso porque as duas testemunhas ouvidas em juízo afirmaram 

conhecer a autora há muitos anos da localidade de “Taquará Alto”, no 

Município de Nossa Senhora do Livramento, onde ela exercia atividade 

rurícola em terras de terceiros, na companhia do esposo até a morte 

deste, tendo o Sr. Marques Sene afirmado que foi vizinho da autora, onde 

ela produzia para o consumo e as despesas da família. Vê-se, portanto, 

que a autora preenche os requisitos exigidos para concessão do 

benefício de aposentadoria rural, pois restou comprovado o exercício de 

atividade rurícola no período de 78 meses exigido pelo art. 142 da Lei n. 

8.213/91. Quanto ao prequestionamento, com a manifestação específica 

sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual interposição de 

recurso especial, pleiteado pela parte requerida, cabe assinalar que tal 

exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve 

ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Por fim, considerando o teor das provas 

produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos previstos no 

caput do art. 300 do CPC, e levando-se em conta a condição da parte 

autora de pessoa humilde e hipossuficiente, assim como a natural demora 

na implantação do benefício, só possível, em regra, com o trânsito em 

julgado da decisão concessiva do benefício, tem-se como pertinente o 

pedido de antecipação da tutela formulado nos autos, ante a constatação 

de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, o 

deferimento da medida é providência que se impõe, agora em sentença 

(STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para 

que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, 

independentemente do decurso do prazo recursal. 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 (1.8.2016), bem como o abono anual 

previsto no art. 40 da referida lei. 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 n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). Concedo o 

pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno 

a imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena 

de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. Deixo de condenar o requerido no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda (art. 

3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação 

do julgado, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 

2º e 4º, II do CPC. Recorro de ofício (Sumula 490 do STJ). Em obediência 

aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome. da parte Beneficiária: Antônia Santana da Silva, 

portadora do CPF n. 015.063.141-39; .2. Filiação: Maria Alexandrina da 

Silva; 3. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 4. Data 

-inicial do Benefício: 1.8.2016: Prazo para o cumprimento da sentença: 30 

dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, 

à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. 

Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. 

R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002317-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CATARINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT0009578A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos. SEBASTIÃO CATARINO RODRIGUES, qualificado nos autos, 

propôs “Ação Previdenciária 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 ter 

sido vítima de acidente de trabalho, que ocasionou lesão em seu olho 

direito denominada “glaucoma pós-trauma contuso, OD, com acuidade 

visual no Olho Direito de 20/50 parcial e olho esquerdo 20/20, com 

evolução com atrofia de nervo ótico no olho direito”, tendo percebido 

auxílio-doença por acidente de trabalho (91) NB 612.876.580-0 no período 

de 17.3.2016 a 24.6.2016. Argumenta que o INSS negou o pedido de 

prorrogação do benefício, ao argumento de que já estava apto para o 

labor, sem sequer submetê-lo ao exame ocupacional. Pede, pois, a 

procedência do pedido, com a condenação do réu à implantação do 

auxílio-acidente a partir da data da cessação do auxílio-doença por 

acidente de trabalho, com o pagamento das parcelas vencidas acrescidas 
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de juros e correção monetária. 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 as parte reiterado o pedido contido na inicial e na 

contestação, respectivamente. 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. Assim, cabe analisar se o autor preenche os requisitos acima 

mencionados e, por conseguinte, se faz jus à implantação do benefício 

pleiteado, salientando que a sua qualidade de segurado foi devidamente 

reconhecida pelo réu quando da concessão do auxílio-doença. Resta, 

pois, analisar se o quadro clínico do segurado é de redução da 

capacidade a ponto de ensejar o benefício indenizatório de 

auxílio-acidente. De acordo com o parecer médico do Sr. Perito Judicial, 

Doutor João Leopoldo Baçan (Id. 9101392): “Periciando com o diagnóstico 

de glaucoma secundário a traumatismo ocular associado a defeitos do 

campo visual è direita, estando em acompanhamento médico e sem o uso 

de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame 

clínico pericial, estando estável sua patologia. Pelo quadro clínico 

evidenciado, o periciando apresenta redução de sua capacidade 

funcional.” Ainda em resposta aos quesitos, quanto às dificuldades no 

desempenho das funções habituais, afirmou que o autor apresenta 

diminuição no campo visual direito, necessitando de maior concentração e 

cuidados quanto a acidentes. Concluiu afirmando que “Com base nos 

elementos e fatos expostos, concluiu-se que o periciando apresenta 

capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida independente.” 

Como se vê, a lesão sofrida pelo autor decorrente de acidente de trabalho 

reduziu sua capacidade para exercer as atividades habituais que antes 

exercia, uma vez que necessita de maior concentração na execução 

dessas atividades, para evitar acidentes, como constatado na perícia 

médica, fazendo, portanto, jus ao benefício indenizatório pleiteado. Em 

casos semelhantes assim se posicionou a jurisprudência “mutatis 

mutandis”: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CIVIL – 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E 

AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – 

POSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – PERDA AUDITIVA DECORRENTE DO 

TRABALHO – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – QUESTÃO DE ORDEM DAS ADIS 4357 E 

4425, PROFERIDAS PELO PLENÁRIO DO STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO EM PARTE 

PROVIDO. (...) O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, 

art.86). (...)”(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 50917/2016 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 

5.6.2017, p. no DJE 21.6.2017) “REEXAME NECESSÁRIO - INSS - 

AUXÍLIO-ACIDENTE - OPERADORA DE CAIXA - LESÃO DE ESFORÇOS 

REPETITIVOS - SEQUELAS DEFINITIVAS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE 

LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL TESTIFICADA PELA PERÍCIA - 

REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 ADIMPLIDOS - BENEFÍCIO 

MANTIDO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - 

JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE 

POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 

- ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE 

– MANUTENÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Pericialmente 

testificado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de trabalho, a autora teve reduzida a capacidade para o exercício de suas 

funções laborais habituais, mantém-se a concessão do auxílio-acidente. O 

termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, 

quando este benefício for pago ao segurado. (...)” (TJMT - ReeNec 

119326/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Maria Aparecida Ribeiro, j. 7.11.2016, p. DJE 14.11.2016) No caso dos 

autos, como visto acima, restou devidamente comprovado o 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, 

impondo-se, por isso, a concessão do benefício. 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 24.6.2016, devendo, pois, esta data ser considerada 

para fixação do termo inicial do benefício, que se dará no dia seguinte. 

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 

(25.6.2016), 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: Sebastião Catarino Rodrigues, 

portador do CPF n. 045.550.721-03; 2. Filiação: José Benedito Rodrigues e 

Arilce Catarino Correa Rodrigues; 3. Benefício Concedido: auxílio-acidente; 

4. Data inicial do Benefício: 25.6.2016 (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002765-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCILEIA PAZ GONCALVES CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. LUCILEIA PAZ GONÇALVES CUNHA, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com “Ação Ordinária de Cobrança e Reenquadramento 

c/c Indenização por Danos Morais” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público também qualificado nos 

autos, objetivando o seu enquadramento na função de auxiliar de 

consultório dentário classe C, nível 8, carga horária 40h e mesma 

referência da tabela de nível médio técnico, agente do SUS – Técnica em 

Segurança do Trabalho. Afirma ser servidora pública concursada desde 

29 de junho de 1994, ocupando o cargo acima descrito, com carga horária 

30 horas, vinculada à Secretaria de Saúde, ou seja, possuir mais de 22 

anos de serviço, o que, segundo alega, lhe confere o direito de ser 

elevada para o nível 8. Conta que atualmente seu salário é de R$ 1.081,74 

(um mil, oitenta e um reais e setenta e quatro centavos) referente ao nível 

7, classe A e que em 10 de março de 2016 requereu administrativamente o 

seu reenquadramento, tendo em vista a conclusão do curso de Primeiros 

Socorros e o diploma de Técnico em Higiene Bucal, porém seu pedido 

sequer foi apreciado pelo réu. Esclarece que existem os profissionais de 

nível médio, que o seu caso, bem como os de nível técnico, ambos 30 

horas, sendo que somente para os primeiros o curso de tecnólogo é 

admitido para fins de promoção nas classes. Por tais motivos, pede a 

procedência do pedido, a fim de que seja o réu condenado a realizar o seu 

enquadramento, nos termos da Lei Complementar n. 3.507/2010, conforme 

tabela de níveis salariais de agosto de 2016, desde a data do requerimento 

administrativo (10.3.2016), com o pagamento das diferenças salariais 

correspondentes, acrescidas de juros e correção, além de indenização 

por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Junta diversos 

documentos. Citado, o réu não contestou o pleito (Id. 4491475). É o 

relatório. Decido. O processo comporta o julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que a matéria em questão versa apenas sobre direito, permitindo, 

assim, a decisão definitiva, sem a necessidade de maior dilação 

probatória, nos termos do art. 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). 

Quanto ao mérito, vê-se do relatório supra, que a pretensão da autora é o 

seu enquadramento no nível 8, classe C do cargo de auxiliar de 

consultório odontológico – nível médio, pois, segundo alega, preencheu os 

requisitos necessários à promoção almejada. O enquadramento pretendido 

pela autora está previsto na Lei Municipal n. 3.507/2010, mais 

especificamente em seus arts. 32 e 34, que estabelecem os critérios e 

requisitos à promoção nos níveis e nas classes, conforme se infere a 

seguir: “Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma 

classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, 

observando-se: I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois 

anos para as classes subsequentes; II – a participação em cursos de 

formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e 

aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior; § 1º. O 

servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos 

títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com 

os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para 

reconhecimento e instrução do processo de promoção. § 2º. Do 

indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a 

Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias 

úteis, contado da ciência do servidor. Art. 35. São pré-requisitos para 

elevação de classe, observado o disposto no art. 28 desta Lei 

Complementar: (...) II – cargos de Nível Médio ou Técnico Médio com 

enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisito da Classe A 

acrescido de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas 

áreas de atuação do grupo ocupacional; b) Classe C, requisito da Classe 

B acrescido do Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo 

ocupacional; c) Classe D, requisito da Classe C acrescido de 

pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento 

nas áreas de atuação do grupo ocupacional;” destaquei Como se vê, para 

a elevação nas classes da carreira de cargo de nível médio, como é o 

caso da autora, faz-se necessário o cumprimento do interstício de 3 (três 

anos), além da somatória de 200 horas de curso de aperfeiçoamento na 

área de atuação, mais ensino superior na área de atuação, não excluindo 

a “avaliação de desempenho” prevista, ainda, no art. 37 da referida lei. 

Segundo se infere dos documentos contidos na inicial, restou devidamente 

demonstrado o cumprimento do requisito tempo, já que a autora ingressou 

no trabalho público em 29.6.1994 (Id. 2981381) para exercer o cargo de 

“auxiliar de consultório dentário” e já contava com mais de 21 (vinte e um) 

anos de serviço quando da propositura da ação. Quanto à avaliação de 

desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que a 

autora foi submetida às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 

3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não 

proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta 

será com considerada satisfatória no período. Assim, não tendo o réu 

realizado o processo de avalição da servidora, aplica-se o disposto no 

referido dispositivo, especialmente por não ter ele contestado o pleito, 

ocasião em que poderia apresentar os motivos que ensejaram o não 

cumprimento da legislação municipal. De outra sorte, apesar de ter a 

autora comprovado mais de 200 horas de curso de aperfeiçoamento na 

área de atuação, deixou de cumprir o requisito constante do inciso II, 

alínea B, qual seja, habilitação em ensino superior na área de atuação, de 

modo que não faz jus à progressão para a classe C, mas sim para a 

classe B. Por outro lado, no tocante à promoção vertical, o art. 35, da lei 

supramencionada exige, para a elevação nos níveis, o preenchimento de 

dois requisitos apenas: o interstício de 3 (três) anos entre os padrões e a 

obtenção de média satisfatória em cada avaliação dentro desse período, 

requisitos que, como visto acima, restaram preenchidos, já que possui 

mais de 21 anos de serviço público no mesmo cargo e a sua aprovação 

em avaliação de desempenho foi presumida, nos termos do o § 3º, do art. 

37, da Lei 3.507/2010. No mais, quanto ao pedido de indenização por 

danos morais, formulado em decorrência do suposto ato ilícito praticado 

pelo réu ao não promover a servidora em momento oportuno, cabe 

assinalar que os artigos 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil, 

estabelecem, respectivamente, o seguinte: “Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outrem.” Numa breve 

descrição acerca do dano moral, tem-se que este provém da lesão a bens 

pessoais não econômicos, como a liberdade, a família, a honra, o nome, o 

estado emocional, a integridade física, a imagem, a posição social, ou 

quaisquer outras situações individuais e pessoais da vida, que causem 

dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto e perturbações nas 

relações psíquicas. Nesse passo, para que se caracterize o dano moral, é 

necessária a ocorrência de uma das situações acima descritas, que 

ofenda moralmente direito próprio da personalidade e não de mera 

contrariedade do cotidiano. No caso em apreço, não há comprovação de 

que o não enquadramento da autora no momento de forma automática ou 

no momento esperado lhe tenha atingido moralmente, causando-lhe 

humilhação a ponto de gerar dano moral merecedor de ressarcimento. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

“Ação Ordinária de Cobrança e Reenquadramento c/c Indenização por 

Danos Morais” proposta por Lucileia Paz Gonçalves Cunha em face do 

Município de Várzea Grande, condenado este a realizar o enquadramento 

da servidora no nível 8, classe B, sem prejuízo de futuras promoções, com 

a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os 

coeficientes específicos de promoção a que faz jus a partir do momento 

em que deveria ter sido promovida, nos moldes do art. 32 e seguintes da 

Lei n. 3.507/2010, com o pagamento das diferenças decorrentes 

vencidas, declarando, por sentença, extinto o processo 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, 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 
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em 22.9.2017). Considerando que a autora 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 que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. 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 

fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC). 

Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em relação à parte 

autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). 

Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ). Havendo 

interposição de recurso 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: 1003034-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORTENCIA GONCALINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. ORTÊNCIA GONÇALINA DA COSTA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Benefício Previdenciário - Aposentadoria por Idade Rural c/c 

Pedido de Antecipação de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars”, em face do 

“INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS”, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário pelo exercício da 

atividade de trabalhadora rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Devidamente citado, o instituto requerido alegou, em síntese, 

o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do 

benefício, pugnando pela improcedência do pleito. Arguiu, ainda, a 

prescrição quinquenal, que foi afastada no despacho saneador e, em 

caso de eventual condenação, pediu a fixação de juros e correção 

monetária de acordo como o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Realizada a audiência de instrução e julgamento e 

colhido o depoimento da parte autora, lhe foi dada a oportunidade de 

manifestação final, ocasião em que reiterou os termos da inicial, 

concluindo-se, assim, todo o procedimento indispensável ao julgamento do 

feito. O réu não compareceu ao ato. É o relatório. Decido. De acordo com o 

art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é 

concedido mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou 

de produtor rural em regime de economia familiar, através de prova 

material plena ou por prova testemunhal, além da comprovação da idade 

superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher. De acordo com 

as provas documentais produzidas nos autos, a parte requerente 

demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 87 anos de idade, 

como se infere especialmente de sua carteira de identidade e dos demais 

documentos anexados à inicial. Resta analisar, pois, se no ano em que 

completou a idade mínima indispensável ao benefício, já exercia atividade 

rural em número de meses idêntico à carência do benefício, que no caso 

em apreço deve ser de 60 meses, ou 5 anos, à luz do que prescreve o 

artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a respeito 

desses outros requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca do valor 

dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental sobre a 

atividade rural em regime de economia família. Afinal, a própria lei federal 

em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova exclusivamente 

testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também verificado na 

Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão 

das dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer tal 

prova material, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os de registro civil e outros que dispõem de fé pública, consoante se 

infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. 

DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. 

Apresentados documentos novos, consubstanciados em escritura de 

compra de imóvel rural e notas fiscais de produtor rural em nome do 

marido, é de se estender esta condição à sua mulher, com vistas à 

comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” 

(STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando 

Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O 

Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, consta nos autos início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente consistente no título de eleitor do 

seu marido, onde se vê averbado o início da prova material, consistente na 

profissão daquele como lavrador, situação que, em tese, se estende à 

esposa, complementado pelas seguras e convincentes declarações das 

testemunhas, das quais se extrai o efetivo exercício de atividade rural por 

período necessário à obtenção do benefício. Isso porque as duas 

testemunhas ouvidas em juízo afirmaram conhecer a autora da localidade 

“Mata Cavalo”, onde ela e a família viviam da roça, tendo o Sr. Amaro Leite 

de Jesus afirmado conhecer a autora há muito anos e, que, mesmo depois 

de ter saído de lá, pelo que sabe, ela continuou na lavoura. Vê-se, 

portanto, que a autora preenche os requisitos exigidos para concessão do 

benefício de aposentadoria rural, pois restou comprovado o exercício de 

atividade rurícola no período de 60 meses exigido pelo art. 142 da Lei n. 

8.213/91. Quanto ao prequestionamento, com a manifestação específica 

sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual interposição de 

recurso especial, pleiteado pela parte requerida, cabe assinalar que tal 

exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve 

ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Por fim, considerando o teor das provas 

produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos previstos no 

caput do art. 300 do CPC, e levando-se em conta a condição da parte 

autora de pessoa humilde e hipossuficiente, assim como a natural demora 

na implantação do benefício, só possível, em regra, com o trânsito em 

julgado da decisão concessiva do benefício, tem-se como pertinente o 

pedido de antecipação da tutela formulado nos autos, ante a constatação 

de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, o 

deferimento da medida é providência que se impõe, agora em sentença 

(STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para 

que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, 

independentemente do decurso do prazo recursal. 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 (5.12.2016), bem como o abono anual 

previsto no art. 40 da referida lei. 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 n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). Concedo o 

pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno 

a imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena 

de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. Deixo de condenar o requerido no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda (art. 

3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação 

do julgado, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 
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2º e 4º, II do CPC. Recorro de ofício (Sumula 490 do STJ). Em obediência 

aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome. da parte Beneficiária: Ortência Gonçalina da Costa, 

portador do CPF n. 668.002.261-49; .2. Filiação: Francisca Sales da Costa; 

3. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 4. Data -inicial do 

Benefício: 5.12.2016: Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da 

intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões no 

prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007239-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO ARANTES FERREIRA OAB - MT5920/O (ADVOGADO)

JULIANA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0007920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (RÉU)

W. M. J. (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Declaratória de Reconhecimento de União 

Estável Post Mortem Com Pedido Liminar de Tutela de Urgência” intentada 

por JUSSELIA DA SILVA, qualificada nos autos, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, também qualificada, 

objetivando-se, em síntese, a habilitação da autora à pensão pela morte do 

Sr. Waldeck Maciel Jorte, seu companheiro. Segundo a autora, o falecido 

era servidor público estadual – gerente de transportes e juntos 

conviveram maritalmente desde o ano de 2007 e, embora não tenham tido 

filhos, ela já tinha quatro filhos nascidos antes da união, sendo o mais 

novo de apenas 10 (dez) meses à época. Conta que o Sr. Waldeck 

assumiu a família e juntos com seus dois filhos menores conviveram todos 

sob a dependência daquele até a data do óbito, ocorrido em 30.8.2017. 

Aduz que a convivência familiar é fato notório, diante da fidelidade 

recíproca, estabilidade, esforço comum na administração e aquisição de 

bens, assistência moral e material, amparo mútuo na saúde e na doença, 

publicidade e continuidade, assim como a dependência econômica. Por 

essa razão e, alegando, ainda, estar sob risco de prejuízo, em razão da 

ausência do sustento que era garantido pelos proventos do falecido, 

pede, em tutela de urgência, a sua habilitação como beneficiária da 

pensão por morte do ex-servidor público Waldeck Maciel Jorte (matrícula 

42142). Argumenta-se que a Lei n. 2.648/2004 concedeu aumento salarial 

aos servidores, criando os “subsídios”, porém não fez qualquer menção 

acerca da extinção ou incorporação da “etapa alimentação”, de modo que 

o não pagamento da referida verba carece de fundamentação jurídica, 

mesmo porque a administração pública não pode ignorar os princípios da 

legalidade e da moralidade, devendo o gestor público cumprir as leis e 

regulamentos correspondentes. Pede-se, assim, em tutela de urgência, 

que o réu seja compelido a dar continuidade ao pagamento da verba 

alimentar, cessando, desse modo, os danos causados aos servidores. O 

pedido veio instruído com diversos documentos. É o relatório. Decido. O 

pedido, como se vê, está ancorado no artigo 300 e seus parágrafos do 

Código de Processo Civil, valendo assinalar que o caput desse artigo 

exige, para a concessão da tutela de urgência, elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso em tela, é de fácil constatação a ausência dos 

requisitos acima descritos, primeiramente porque o pedido está baseado 

em fatos que exigem produção prova, já que a requerente alega 

convivência e dependência do falecido Sr. Waldeck Maciel Jorte, não se 

visualizando, assim, ao menos nessa fase processual, a probabilidade 

desse direito. De igual modo, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil 

do processo também não restou comprovado, uma vez que para isso se 

faz necessária a comprovação da alegada dependência econômica. 

Diante do exposto, não preenchidos os requisitos necessários à 

concessão da medida requerida, com fulcro nos artigos 294 e 300 do CPC, 

indefiro o pedido. Tendo em vista que a parte autora não manifestou 

desinteresse na audiência de conciliação, com fulcro no art. 334 do CPC, 

designo para o dia 17 de julho de 2018, às 14h30min, o ato conciliatório, 

devendo ser citado o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001932-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL CONCEICAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanham, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000249-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTANA MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE BARROS FILHO OAB - MT0021652A (ADVOGADO)

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(LITISCONSORTES)

 

Vistos. Verifica-se da peça de defesa, que o Município de Várzea Grande 

sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que 

a autora está aposentada e, desse modo, quem deveria compor a lide é o 

PREVIVAG. Assinale-se, pois, ser assente na jurisprudência o 

entendimento de que o Município é parte legítima para figurar no polo 

passivo da ação que visa o reconhecimento de perda salarial em 

decorrência da conversão da moeda, mesmo que o servidor já esteja 

aposentado, segundo se infere dos julgados a seguir: “CONSTITUCIONAL 

E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

PRELIMINAR REJEITADA – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS 

REAIS EM URV– OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES 

PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM – DATA 

EM QUE OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC, ATÉ 

30/06/2009 – APÓS, TR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS 

PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.Não há falar 

em ilegitimidade passiva para a causa, uma vez que, a responsabilidade 

pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é do Município, em 

razão do princípio da unidade orçamentária.(...) (TJMT - Apelação / 

Remessa Necessária 62149/2017 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 3.7.2017, p. DJE 21.7.2017) “APELAÇÃO 

CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - URV – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – 

PRELIMNARES AFASTADAS – INCIDÊNCIA DA SUMULA 85 STJ - 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM 

UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM 

DOBRO – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

ALTERAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA.Ainda que o instituto previdenciário próprio seja responsável 

direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores 

municipais inativos, é o Município que, indiretamente, é o garantidor e 

provedor do pagamento desses benefícios, em respeito ao principio da 

unidade orçamentária. (...) (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 

105913/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 

16.5.20147, p. DJE 1.6.2017) Como se vê, compete ao Município de 

Várzea Grande, por intermédio do PREVIVAG, o pagamento dos 

benefícios de aposentadoria de seus servidores e, portanto, não há se 

falar em sua ilegitimidade passiva. Rejeito, pois, a preliminar Por outro lado, 

razão assiste ao Município quanto ao chamamento do PREVIVAG para 

compor a lide. Assim, com fulcro no art. 131, do CPC, determino seja ele 
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citado, como litisconsorte passivo, dos termos da ação para, querendo, 

contestá-la, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 440173 Nr: 6881-48.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME NATIVIDADE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, por depender a causa 

de maior dilação probatória, impõe-se o enfrentamento da prejudicial de 

mérito arguida pelo Município de Várzea Grande, consistente na 

prescrição quinquenal, cumprindo assinalar que a prejudicial não merece 

guarida, tendo em vista que o pedido se resume às diferenças salariais 

correspondentes apenas ao quinquênio que antecede à propositura da 

ação.

 Desse modo, não havendo questões processuais pendentes de decisão, 

em prosseguimento ao feito, determino a produção de prova pericial e, 

com fulcro no art. 465, do CPC, nomeio o Engenheiro Civil e de Segurança 

do Trabalho Edmilson Pinho de Sá para realização da perícia, a fim de 

atestar, tecnicamente, eventual grau de periculosidade na função 

desempenhada pela parte autora, cabendo às partes, em 5 dias, contados 

da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos (§ 1º, art. 425, CPC).

Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Senhor Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua 

proposta de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para 

realização da perícia, bem como indicar a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Intime-se o autor para informar o local onde exerce ou exerceu suas 

funções nos últimos 5 (cinco) anos.

 Prestadas as informações, imediatamente conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 419551 Nr: 21780-85.2015.811.0002

 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: MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÁSSIO VINÍCIUS G. DE 

AZEVEDO - OAB:13.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes o pedido formulado na 

presente Ação de Reenquadramento c/c Cobrança intentada por Miguel 

Angel Claros Paz em face do Município de Várzea Grande-MT, a fim de 

condenar este a realizar o enquadramento do servidor na Classe D, bem 

como a pagar as diferenças salariais correspondentes desde o momento 

em que deveria ter sido enquadrado, em valor a ser apurado em liquidação 

de sentença, 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.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 443617 Nr: 8617-04.2016.811.0002

 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: JAQUELINE FAVETTI

 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, por não mais subsistir o interesse de agir, dada a 

perda superveniente do objeto, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.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 que, neste caso, não 

houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Com fulcro no art. 85, § 

10º, do CPC, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando a 

simplicidade de matéria e pouco tempo despendido pelo profissional na 

prestação do serviço. Havendo interposição de recurso e apresentadas 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

Transitada em julgada a sentença, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 249901 Nr: 9294-44.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO DOMINGOS, RACHID HERBERT 

PEREIRA MAMED - SECRETÁRIO MUN. DE FAZENDA DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, EDMAR CAETANO DE SOUZA, JAQUELINE FAVETTI, ENÉAS 

ROSA DE MORAES, MILTON NASCIMENTO PEREIRA, LUCIANO RACI DE 

LIMA, MÁRCIO ALVES FERREIRA, IANOMANI COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA ME, MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, ELGA CHRISTINE 

AMARANTE, JOSIANE JISSELE RIBEIRO DA SILVA, R.COSTA-ME 

(MADERPAK CONSTRUÇÕES E COMERCIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela de Souza Correia - 

OAB:10031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:MT 4.032, IZONEL 

PIO DA SILVA - OAB:13813, JAIR KLASNER - OAB:16.142/MT, JOÃO 

JENEZERLAU DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 3.613- B, JOSÉ SEBASTIÃO 

DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203, LUIZ CARLOS ALVES PEREIRA - 

OAB:3637-B/MT, Luiz Carlos Alves Pereira - OAB:5497-MT, NILTON 

LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT, PAULO MARIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:, RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA - OAB:12346, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT, ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4998/MT

 Vistos...

I) Cumpra-se como requerido pelo Ministério Público nas letras "a", "b", "e", 

"f", "g" e "i", da execução de cumprimento de sentença de fls. 13.069 e 

13.078.

II) Respeitante à sentença ilíquida, cuja liquidação se dará por 

arbitramento, determino seja a peça de fls. 13.079-13093 desentranhada, 

registrada como liquidação por arbitramento e processada em apenso na 

forma dos arts. 509, I, e seguintes do Código de Processo Civil, a tudo 
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certificando-se.

Com fulcro no art. 465 do CPC, nomeio, desde já, para realização da 

perícia técnica, o Sr. BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 

1.940/0-2, para apuração do "quantum debeatur" correspondente ao dano 

a ser reparado pelos requeridos solidariamente, com base no que foi 

decidido no acórdão, bem como nos documentos que instruem todo o 

processo, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular 

quesitos art. 465, § 1º, NCPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 301861 Nr: 22626-10.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANTONIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SOUSA AFONSO DA 

SILVA - OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA 

- OAB:12285, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:OAB/MT16877, 

FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770

 Vistos,

Ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338643 Nr: 6822-31.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL SANTANA DA COSTA, EVA IZABEL 

DA COSTA, CAREOLANO BENEDITO MORAIS DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:MT 4.965, 

SILBENE DE SANTANA SILVA - OAB:15.927

 Vistos,

Intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, se manifestar acerca da 

petição de fls. 756-770.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 410330 Nr: 16807-87.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA FERNADES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:13676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na 

Reclamação Trabalhista ajuizada por Neuza Fernandes da Silva em face 

do Município de Várzea Grande, declarando extinto o feito com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno 

a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil, suspendendo, todavia, a condenação, em virtude da gratuidade 

deferida.Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se.Havendo recurso, e depois de apresentadas as contrarrazões, 

à instância superior, para os devidos fins.P. R.I. C.Várzea Grande-MT, 25 

de abril de 2018.JONES GATTASS DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 402146 Nr: 12470-55.2015.811.0002

 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: WILLIAN MARCOS VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista não terem sido propostos embargos à execução e 

levando-se em conta o regular andamento do feito, com a consequente 

expedição da ordem requisitória, segundo se infere do Precatório 

Requisitório de fl. 35, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo 

Civil, declaro extinta a execução.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, depois de liquidado o Precatório, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se.

P. R . I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 496710 Nr: 12027-36.2017.811.0002

 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: MARCOS FERNANDO PEREIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 

E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 109, I, da Constituição Federal, 

declino da competência em favor de uma das varas da Justiça Federal da 

Comarca de Cuiabá, para onde deverão ser encaminhados estes autos e 

os da Ação Executiva apensada, após baixas e anotações de estilo, tão 

logo decorrido o prazo para eventual recurso.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 480287 Nr: 2189-69.2017.811.0002

 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: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOA VENTURA ZICA 

- OAB:13.754-B, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação 

Anulatória proposta por Domani Distribuidora de Veículos Ltda em face do 

Estado de Mato Grosso, declarando extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º, do Código de Processo Civil.Por consequência, declaro extinto o 

processo da Ação Cautelar n. 436517, em apenso, sem resolução do 

mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil (Ap 82001/2011, Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20.2.18, DJe 23.2.18), condenando a 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do referido instituto 

processual civil. Traslade-se cópia desta sentença para os autos m 
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apenso (436517). Transitada em julgado, dê-se vista dos autos à Fazenda 

Pública para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 dias. P. R. I. 

C. Várzea Grande-MT, 26 de abril de 2018. JONES GATTASS DIASJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 436517 Nr: 4902-51.2016.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:OAB/MT 13.754-B, LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - 

OAB:16174/MT, MARCELA ASSIS PAIVA SERRA - OAB:13256, Mariele 

de lima Muniz - OAB:8.943, OMAR EL JAMEL - OAB:14624, RODRIGO 

LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação 

Anulatória proposta por Domani Distribuidora de Veículos Ltda em face do 

Estado de Mato Grosso, declarando extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º, do Código de Processo Civil.Por consequência, declaro extinto o 

processo da Ação Cautelar n. 436517, em apenso, sem resolução do 

mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil (Ap 82001/2011, Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20.2.18, DJe 23.2.18), condenando a 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do referido instituto 

processual civil. Traslade-se cópia desta sentença para os autos m 

apenso (436517). Transitada em julgado, dê-se vista dos autos à Fazenda 

Pública para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 dias. P. R. I. 

C. Várzea Grande-MT, 26 de abril de 2018. JONES GATTASS DIASJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 393916 Nr: 7716-70.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma do Provimento n° 56/2007 CGJ, intimando 

a parte autora acerca da sentença de fls.84 a seguir: "Decido. Diante da 

manifesta desistência do pedido, homologo-a, por sentença, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do 

CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Contudo, 

por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, suspendo o 

pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, nos termos 

insertos no art. 98 do CPC. 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.: 434817 Nr: 3900-46.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

NEILA LEITE DE BARROS OLIVEIRA, ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Aguarde-se o cumprimento do que foi decidido na data de hoje nos autos 

em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 393916 Nr: 7716-70.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 BENEDITA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, qualificada nos autos, propôs 

"Ação de Auxílio-acidente", em face do Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça 

primeira, requerendo a implantação do benefício porque, segundo alega, 

sofreu redução de sua capacidade laborativa, em virtude ter contraído 

tuberculose em seu local de trabalho.

 O pedido veio instruído com os documentos de fls. 14-38.

Em contestação o réu sustentou não terem sido preenchidos os requisitos 

necessários à concessão do benefício, requerendo a improcedência do 

pleito.

 Designada a perícia judicial, a autora não compareceu ao ato, pugnando, 

na sequência, pela extinção do feito.

 O réu concorda com a extinção, desde que a desistência incida sobre o 

direito em que se funda a ação, condição com a qual concorda a autora 

(fl. 83).

 É a síntese do necessário.

Decido.

Diante da manifesta desistência do pedido, homologo-a, por sentença, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

III, “c”, do CPC.

 Condeno a autora ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

 Contudo, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, 

suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, 

nos termos insertos no art. 98 do CPC.

 Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 370255 Nr: 19643-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO TORRES NETO, LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, JOSÉ 

CARLOS DE FREITAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE TELES DE 

SOUZA - OAB:11409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte executada JOSE CARLOS DE FREITAS 

MARTINS para que manifeste sobre o laudo pericial no prazo de dez dias, 

conforme decisão de fls. 406 a seguir transcrito: "Vistos...Como salientado 

no petitório retro (fls. 404-405), vários são os procuradores do requerido 

José Carlos Carlos Freitas Martins, como se vê a fls. 316-317, sendo que 

apenas um deles renunciou ao mandato (fls. 318 e 347). Assim, em 

regularização do andamento processual, determino seja intimado o 

requerido nas pessoas de seus advogados, via imprensa para se 

pronunciar sobre o laudo pericial no prazo legal. Após, imediatamente 

conclusos para decisão. Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 246633 Nr: 6755-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: LINO MARTINS DE ALMEIDA

 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:

 Intimo a parte Requerente acerca do desarquivamento do feito, bem como 

para requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006262-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SEGANFREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para apresentarem as Alegações Finais, 

no prazo legal. Após, conclusos para sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002584-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELIANE NASCIMENTO DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se com as 

observâncias e advertências legais. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002883-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOZIMARE DE CASTILHO SIQUEIRA (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)

 

Vistos, etc. Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Cite-se com as 

observâncias e advertências legais. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009071-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE LAURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000256-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA DA COSTA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001640-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000825-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEMARCIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000825-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEMARCIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004121-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELY SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 464 de 492



especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002306-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DONIZETE MAURICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004576-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNARDES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 236786 Nr: 16673-70.2009.811.0002

 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: MARIA SABINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por MARIA SABINO 

BATISTA, para recebimento do crédito exequendo.

O executado apresentou impugnação à execução, fls. 283/286.

 Intimada, a parte requerente concordou com os valores apresentados 

pelo executado, (fls. 287/289).

 Diante da concordância da parte Requerente, bem como, por inexistir 

óbice de natureza legal nos cálculos de fls. 285, HOMOLOGO para que 

surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor da parte Autora.

 Assim, SOLICITE-SE ao Estado de Mato Grosso seja requisitado o 

pagamento do débito por meio de Requisição de Pequeno Valor, 

instruindo-se a solicitação da RPV com cópia das peças pertinentes. 

Fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação do RPV à conta do 

respectivo crédito que deverá ser informado pelo requerente, se este for 

o caso.

 No caso de requisição de pequeno valor (RPV), o pagamento deverá ser 

realizado no prazo máximo de 2 (dois) meses, sob pena de sequestro (art. 

535, § 3º, II, do CPC/15).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 319109 Nr: 15487-70.2013.811.0002

 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: ANTONIA RODRIGUES MAIA

 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,

Manifeste-se a parte autora, no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 250761 Nr: 10057-45.2010.811.0002

 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: GERALDO GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

GERALDO GOMES DA COSTA, devidamente qualificada nos autos, propôs 

a presente “ação de benefício previdenciário aposentadoria por idade”, em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também 

qualificado, objetivando a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade decorrente da laboração rural.

 A petição inicial veio instruída com documentos de fls. 15/18.

Citado, o Instituto alegou a prejudicial de mérito referente a ausência do 

interesse processual, ante a inexistência do prévio requerimento 

administrativo, também juntando documentos, fls. 22/42.

Termo de audiência de conciliação à fl. 43.

Impugnação à contestação às fls. 44/46.

Foi realizada audiência concentrada de instrução e julgamento, pelo 

sistema audiovisual.

Sentença proferida às fls. 58/69.

O Instituto requerido interpôs, tempestivamente, o Recurso de Apelação, 

fls. 70/85. Contrarrazões às fls. 89/92. Recurso adesivo às fls. 93/97.

Os autos foram encaminhados ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região, 

que em seu acórdão deu parcial provimento à apelação, anulando a 

sentença e determinando o retorno dos autos ao seu juízo de origem.

A parte requerente manifestou-se às fls. 166/167.

Contestação de mérito, fls. 169/184.

Impugnação à Contestação, fls. 187/188.

É o breve relatório.

Fundamento. DECIDO.

 Preliminarmente, importante ressaltar, que a parte requerente apresentou 

requerimento administrativo, razão pela qual resulta caracterizado o 

interesse processual da parte requerente.

 No mérito, em conformidade com o que também dispõe o art. 39, I, da 

mencionada lei, o benefício da aposentadoria por idade é concedido 

mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor 

rural em regime de economia familiar, através de prova material plena, ou 

por meio de prova testemunhal, bem como a comprovação da idade de 60 

anos para o homem e 55 anos para a mulher.

 Segundo demonstram as provas dos autos, a parte autora demonstrou 

possuir, à época da propositura da ação, 73 anos de idade, como se 

infere da prova documental de sua identificação.

 Resta analisar, todavia, se no ano que completou a idade mínima 

indispensável para a obtenção do benefício, ela já exercia atividade rural 

em numero de meses idêntico ao da carência do benefício, que deve ser 

de 90 meses, ou 7 anos e 6 meses, segundo prescreve o art. 142, c/c. 

art. 143 da própria lei.

 Vale ressaltar, ainda, o entendimento jurisprudencial dominante acerca do 

valor dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental, 

relativamente à atividade rural em regime de economia familiar.

 A Lei nº 8.213/91, em seu art. 55, parágrafo 3º, estabelece que a prova 

exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também constante 

da Súmula nº 149, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
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 Por outro lado, em virtude das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer prova material robusta, os tribunais pátrios 

têm admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os assentos de nascimento civil e 

outros que dispõem de fé pública, conforme é da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO ONDE CONSTA 

O MARIDO LAVRADOR. EXTENSÃO DA QUALIDADE DE TRABALHADOR 

RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR À ESPOSA. PRECEDENTES. 

1. Conforme consignado na análise monocrática, consta dos autos 

certidão de casamento da autora com o Sr. Sebastião Maurílio da Silva, já 

falecido, e lá qualificado como lavrador que, aliada à prova testemunhal, 

dão conta do exercício de atividade rural exercido em regime de economia 

familiar. Tal fato é reconhecido pela própria Corte. 2. Ora, se o Tribunal de 

origem reconheceu que há documento público do qual se consta como 

profissão do marido da autora lavrador e que houve testemunha para 

corroborar o depoimento da recorrente, não poderia ter decidido que “o 

Plano de Benefícios da Previdência Social, Lei nº 8.213/91, não admite 

prova exclusivamente testemunhal para comprovação de tempo de 

serviço, dispondo em seu artigo 55, parágrafo 3º, que a prova 

testemunhal só produzirá efeito quando baseada em início de prova 

material.” Isto, frise-se novamente, porque há certidão de casamento onde 

a profissão de seu falecido esposo como rurícola. 3. Com efeito, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que 

o documento probante da situação de camponês do marido é extensível à 

esposa, ainda que desenvolva tarefas domésticas, ante a situação de 

campesinos comum ao casal. 4. Saliente-se, por fim, que não há violação 

do enunciado da Súmula 7/STJ quando a decisão desta Corte se 

fundamenta nas próprias premissas traçadas pela Corte de origem para 

fundamentar sua decisão. Agravo Regimental improvido.” (STJ – AgRg no 

REsp 1448931/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, julgado em 

27.05.2014, DJe 02.06.2014).

 No caso em exame, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora através dos documentos 

juntados com a inicial de fl. 18 (certidão de casamento constando a 

profissão de lavrador), a qual fora complementada pela realização de 

audiência de instrução e julgamento e onde se extrai o efetivo exercício da 

atividade rural pelo período necessário à obtenção desse benefício 

previdenciário.

 As testemunhas ouvidas em audiência concentrada, pelo sistema 

audiovisual, afirmaram que a parte autora exercia a atividade laboral de 

rurícola, com o cultivo de plantas em regime de economia familiar, para a 

sua subsistência.

Destaca-se oportunamente que, conforme entendimento recente, o termo 

inicial do benefício é a prévia postulação administrativa. Na falta desta, o 

início da prestação remonta a data da citação (Resp n. 1369165/SP, DJE 

07/03/2014 – Julgado submetido ao rito do art. 543 do CPC/73), como o 

caso dos presentes autos, somente houve o requerimento administrativo 

após a propositura da ação, razão pela qual, dá-se como data inicial a da 

citação válida.

 Assim, a procedência da ação é medida que se impõe.

 Isto posto, com fundamento no art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, c/c. art. 201, 

parágrafo 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE a ação e 

concedo à parte autora a aposentadoria por idade rural (art. 48, parágrafo 

1º da citada Lei Federal), no equivalente a um salário mínimo mensal, tendo 

como termo inicial a data da citação válida.

 Concedo ainda, com fundamento dos artigos 300 e 303, do CPC, a tutela 

antecipada, pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida para 

o seu imediato cumprimento.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a 

citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação.

Os juros de mora, até vigência da Lei n. 11.960/2009, incidirão em 0,5% 

(meio por cento) ao mês, quando, então, serão acrescidos com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta da 

poupança, a partir da citação.

Correção monetária deverá ser calculada com base no INPC – Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas 

deveriam ser pagas até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova 

redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, quando passarão a incidir os 

índices oficiais de remuneração básica (TR).

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque 

isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC).

Deixo de recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito 

aqui buscado não ultrapassar 1.000 salários mínimos, tendo em vista que 

se trata de Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC).

 Em cumprimento ao Provimento nº 20/2008-CGJ, faço constar as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: GERALDO GOMES 

DA COSTA. 1.a. CPF: 694.433.191-87. 1.b. Filiação: Manoel Gomes de 

Menes e Andrelina da Costa Gomes. 2. Benefício concedido: 

Aposentadoria por idade rural. 3. Data inicial do benefício: 18/10/2010 

(Citação válida, via mandado). 4. Renda mensal inicial: 1 salário mínimo. 5. 

Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação.

Decorrido o prazo recursal, à parte autora para requerer o que de direito.

Custas “ex lege”.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 248392 Nr: 8051-65.2010.811.0002

 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: EUNICE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para se manifestar acerca da contestação de 

fls. 191/196.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 415418 Nr: 19544-63.2015.811.0002

 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): ROSALIA DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO DE SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3.759

 Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

traslade-se cópia desta sentença para os autos em apenso (nº2008/55 – 

cód. 206857), e após, arquivem-se os presentes.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380127 Nr: 26802-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TESSAROLO COMERCIAL LTDA - ME, 

DANIELA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TESSAROLO COMERCIAL LTDA - ME, 

CNPJ: 05336307000181, Inscrição Estadual: 13.212.018-6 e atualmente em 

local incerto e não sabido DANIELA LIMA, Cpf: 98182560187, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2014.
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RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TESSAROLO COMERCIAL LTDA - ME e DANIELA LIMA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA: 20146659, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20146659/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/06/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 128.376,90

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 278757 Nr: 22407-31.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS RECUR. 

NATURIAIS REN.-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELA FORNARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:1707682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos a fim de intimar o Exequente a juntar nova 

guia DAR-tendo em vista que o que se encontra nos autos já venceu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 90464 Nr: 10525-82.2005.811.0002

 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): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:6660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos,etc.

Defiro o pedido de fls.78 e 81.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 67193 Nr: 3023-29.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURCILENE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Guimarães Fernandes 

Balduíno - OAB:13.587, ITAIANA APIO - OAB:16.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente estes autos, verifico que a sentença de fls. 

98/102 que converteu a execução para entrega de coisa certa em 

execução por quantia certa, fixou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

acrescida dos juros e correção monetária a partir do ajuizamento do pleito 

judicial que ocorrera em 05.05.2004.

Dessa decisão não houve recurso nem mesmo por parte do ente devedor, 

consoante se vê da certidão de fls. 110.

Logo, se a sentença de fls. 98/102 fixou tão somente o valor principal, 

acrescido dos juros e correção monetária , pleiteado pela parte, não há 

que se falar em cobrança de astreintes.

Por essa razão determino:

a) a certificação do trânsito em julgado da sentença de fls. 98/102;

b) o cancelamento do precatório requisitório nº 66967/2008;

c) a elaboração do cálculo da dívida pela Contadoria do Juízo.

Após o cumprimento dessas determinações, manifestem-se as partes 

acerca do cálculo do contador e voltem-me conclusos imediatamente.

Oficie-se à Central de Precatórios do E. Tribunal de Justiça acerca da 

presente decisão de cancelamento do precatório requisitório n° 

66967/2008.

Finalmente, comunique-se a Corregedoria-Geral da Justiça, dando-lhe 

ciência desta decisão.

Int.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 206551 Nr: 17452-25.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DE CAMPOS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT

 Intimar Douotor Huendel Rolim OAB/MT 10.858 e Eduardo F. Pinheiro 

OAB/MT 15.431, para que tome conhecimento da decisão a seguir 

transcrita: Vistos. Defiro a substituição requerida pelo MPE na p. 761.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 501622 Nr: 14595-25.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADC, EPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARA CASSIA GENEROSO 

DE MORAES - OAB:20684-E, Makeiby Fonseca - OAB:24453

 Intimar Doutor makeiby fonseca OAB/MT 24.453/O, defensor de 

Alexsandro Alves da Costa, para que tome conhecimento da decisão a 

seguir transcrita: (...) Vistos. Feitas essas considerações, resta claro que 

não cessaram os motivos autorizadores da custódia cautelar (art. 316 do 

Código de Processo Penal), pelo que INDEFIRO o pleito de revogação de 

pp. 309/321. Quanto ao corréu ERICK PEDRO DE CAMPOS, depreende-se 

que no curso do procedimento sobreveio a sua morte, comprovada pela 

certidão de óbito de p. 299.

 Assim, declaro extinta a punibilidade pela morte do agente Erick Pedro de 

Campos, procedendo-se as baixas necessárias. Por fim, considerando a 

nova procuração juntada nos autos (p. 305), intime-se o causídico para 

que apresente resposta a acusação no prazo legal.

P.R.I. Várzea Grande, 26 de abril de 2018.Juiz OTÁVIO PEIXOTO

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 426770 Nr: 25490-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO APARECIDO RIGOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844/MT

 Pelo exposto, com fundamento nos artigos 397, IV, do Código de 

Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO da 

imputação que nela lhe foi feita, GUERINO APARECIDO RIGOLON, 

brasileiro, nascido aos 09/04/1956, natural de Maringá/PR, filho de Idalina 

Prates Rigolon e Marinho Rigolon.Transitada em julgado, certifique-se e 

procedam-se as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se . 

Intimem-se.Várzea Grande, 18 de abril de 2018.MARILZA APARECIDA 

VITÓRIO Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 295297 Nr: 15522-64.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI SILVA ROCHA, GEAN SILVA 
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ROCHA, REGINALDO BOAVENTURA RIBEIRO, ALEXANDRE SOUZA 

PEREIRA, REINALDO CARLITO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito da Silva Brito - 

OAB:3.822, ELAINE FREIRE ALVES - OAB:12952, JANAÍNA BARRETO 

PASSADORE - OAB:OAB/TO 3978

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Alexandre Souza Pereira, Cpf: 03993115139, 

Rg: 22536493 SSP MT Filiação: Luzinete Brito de Souza Silva e Concelio 

Pereira da Silva, data de nascimento: 30/11/1992, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 29, N. 01, Qd. 43, Bairro: Cpa iii, 

Cidade: Cuiaba-MT

Denunciado(a): Reinaldo Carlito Alves de Souza, Rg: NADA CONSTA 

Filiação: Irinaldo Alves de Souza e Maria Jose da Silva, data de 

nascimento: 30/07/1993, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua 14, Qd. 14, Casa 03, Bairro: João Bosco Pinheiro, Cidade: 

Cuiaba-MT

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificada, 

para, no prazo de 05 (CINCO) dias, EFETUAR O PAGAMENTO DA CUSTA 

JUDICIÁRIA, no valor de R$ 376,85, (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) e TAXA JUDICIAL no valor de R$ 129,94 (cento 

e vinte e seismreais e vinte e nove centavos) perfazendo o total de R$ 

506,79 (quinhentos e tres reais e quatorze centavos) , conforme cálculo 

de fls. 560, 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.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 329249 Nr: 25563-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DA COSTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI SILVEIRA - 

OAB:3634/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 5º, LVII da Constituição Federal e art.386, VII, do CPP, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO da imputação que nela foi feita 

FELIPE DA COSTA SOARES, brasileiro, filho de Silvino Soares da Silva e 

Maria Bernardina da Costa, nascido aos 20/08/1990, na cidade de 

Cuiabá/MT.Proceda-se a devolução dos bens apreendidos, 

comprovando-se nos autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 16 de abril de 2018.MARILZA APARECIDA 

VITÓRIO Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 533377 Nr: 6213-09.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709 OAB/MT

 DECISÃO

I - Cumpra-se servindo a cópia de mandado.

 II - Designo a audiência para o interrogatório do Réu para o dia 

12/07/2018, às 15:10 horas.

 III - Deverá o Oficial de Justiça, caso necessário, realizar a diligência nos 

moldes do art. 212, § 2º, do CPC.

 IV - Alcançada a finalidade deprecada, devolva-se à Comarca de origem, 

com as nossas homenagens.

V - Não sendo o Réu encontrado no endereço indicado e não havendo 

informações quanto a seu atual paradeiro, certifique-se e devolva-se ao 

Juízo deprecante.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Oficie-se ao 

Juízo deprecante, informando-lhe acerca da data da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 350304 Nr: 16072-88.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO, 

GISELE PEREIRA DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:OAB/MT 10.426

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta: a) JULGO 

PARCIALMENTE IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER ANA 

GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO, brasileira, filha de Izabel Cristina 

Ferreira de Carvalho e José Carlos de Carvalho, natural de Poconé/MT, 

nascida aos 03/07/1990, da imputação que lhe foi feita na denúncia, com 

fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal c/c e art.386, IV, do 

CPP; b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR GISELE PEREIRA DA SILVA REIS, brasileira, filha de Argemira 

Pereira da Silva Reis e Cacio Vicente dos Reis, nascidas aos 19/05/1980, 

natural de Poconé/MT, nas penas do artigo 155, caput do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 478049 Nr: 960-74.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA CONCEIÇÃO AMORIM, ROMEU 

JORDÃO SARATE DE ANDRADE, MATTHAUS HUNG MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17.994, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB:13822, 

RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - OAB:18973/O

 DECISÃO

I - Tendo em vista o pedido de restituição efetuado por ROMEU, bem como 

as informações de fls. 599, intime-se a sua Defesa para que, querendo, 

junte aos autos a respectiva documentação de propriedade do bem, haja 

vista não bastar apenas a certidão acostada às fls. 599.

II - ROMEU efetuou pedido de restituição da sua identidade funcional. 

Ocorre que, às fls. 163/164 se encontram descritos os objetos 

encaminhados junto aos autos para este Forum e dentre eles não se 

encontra tal objeto, tornando assim impossível a restituição, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido efetuado.

III - Oficie-se em resposta ao ofício de fls. 621, informando que tal arma já 

foi restituida, conforme termo de entrega de fls. 607.

IV - Analisando os autos, verifico que se existem objetos apreendidos às 

fls. 163/164. Ocorre que, quando da apreensão não foram descritos a 

quem pertencia cada objeto, razão pela qual determino a intimação dos 

Réus para que, querendo, informem a quem pertence cada objeto, para 

que assim possa ser determinada suas restituições, sob pena de 

destinação diversa.

V - Se no prazo, recebo as apelações de fls. 578/582 e 583 em todos os 

seus termos (art. 593 do CPP). Certifique-se.

II – Tendo em vista que os Apelantes manifestaram seus desejos de 

arrazoar na instância superior, após a decisão acerca dos objetos 

apreendidos, subam os autos ao e. TJMT com as homenagens deste juízo 

(CPP, Art. 600, § 4º).

Intime-se e cumpra-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 231112 Nr: 11204-43.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANE ELISABETH 

ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO - OAB:12332
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 Pelo exposto, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal e 

art.386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO, LUIZ 

CARLOS DE ALMEIDA, brasileiro, filho de Deoclides Silva de Almeida e 

Bertulina Soares de Almeida, nascido aos 19/01/1976, natural de 

Cuiabá/MT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea 

Grande, 16 de abril de 2018.MARILZA APARECIDA VITÓRIO Juíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 376846 Nr: 24427-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PEREIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal e 

art.386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO da 

imputação que nela foi feita EDUARDO PEREIRA CABRAL, brasileiro, filho 

Eduardo Pereira Cabral e Rosalina Pereira Cabral, nascido em 04/10/1994, 

na cidade de Várzea Grande/MT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 17 de abril de 2018.MARILZA APARECIDA 

VITÓRIO Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 331245 Nr: 27575-43.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DE OLIVEIRA SOUZA, MARCOS 

HENKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:10

Intimando:HAMILTON SCHNEIDES DA COSTA, filiação: Elzira Schneider da 

Costa, Cpf: 330.911.379-53, data de nascimento: 11/03/1956, endereço: 

Rua 64, Qda 16, Lotse 04, Parque Paiaguas, Cidade de Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, PARA 

COMPAREÇA NA SECRETARIA DA 2ª VARA CRIMINAL, FÓRUM DE 

VÁRZEA GRANDE-MT, com endereço: Avenida Castelo Branco, s/n, 

Bairro: Água Limpa, Cidade de Várzea Grande-MT, no PRAZO de 10(DEZ) 

dias, munido(s) de documento(s) comprobatório(s) da propriedade da 

Motocicleta HONDA TITAN, PLACA: KAJ 0218, COR: Verde, afim de 

manifeste seu interresse na restituição do bem móvel. Advertindo-o, caso 

não o faça, será declarado o perdimento do bem.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:I - Intime-se, via edital, o proprietário da motocicleta a 

que se refere o ofício de fls. 234, a fim de que manifeste seu interesse na 

restituição. II - Oficie-se a Diretoria do Foro requerendo a prorrogação do 

prazo para resposta, haja vista a necessidade do cumprimento do descrito 

no item anterior. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Moyses Carlos Viegas

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 391674 Nr: 6371-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE SANTA NETO, DJALMA DE PAULA DA 

SILVA, MAURO ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SERGIO DE 

ALMEIDA - OAB:4214-MT, EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - 

OAB:15431/MT, HELIO BRUNO CALDEIRA - OAB:16707, HUENDEL 

ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, Marcela Silva Abdalla - OAB:22712, 

NADESKA CALMOM FREITAS - OAB:11548

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOCOMARCA DE VÁRZEA GRANDETERMO DE AUDIÊNCIA 

SEGUNDA VARA CRIMINAL 05/04/2018 14h PROCESSO: 6371-69.2015 

CÓD.: 391674 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIOMinistério 

Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO Advogados do Réu DJALMA: 

HÉLIO BRUNO CALDEIRA e GEORGE LUIZ VON HOLLEBENAdvogados do 

Réu MAURO e ANDRE: EDUARDO FERNANDES PINHEIRO e BÁRBARA 

LEONOR BEZERRARéus: ANDRE SANTA NETO MAURO ANGELO DJALMA 

DE PAULA DA SILVAAberta a audiência, constatada a presença da 

Defesa dos réus ANDRE e MAURO, das testemunhas FABIO JOSE UNTAR 

DE MIRANDA, CELSO RODRIGUES FERREIRA e RENIVALO ALVES 

NASCIMENTO, bem como o Ministério Público. 1) Ausente a Defesa do Réu 

DJALMA, que afirmou que os advogados HÉLIO e GEORGE ainda o 

representam, o que tornou impossível a realização deste ato. 2) O 

Ministério Público requereu a redesignação da audiência no que se refere 

apenas as testemunhas de acusação, designando apenas naquela 

audiência data para a oitiva das testemunhas de Defesa. 3) A Defesa dos 

Réus requereu a dispensa dos Réus nesta audiência, bem como até que 

haja necessidade do interrogatório de ambos, tendo o Ministério Público se 

manifestado favoravelmente. A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a 

seguinte DECISÃO: I – Em face do princípio do contraditório, bem como da 

ampla defesa, hei por bem deferir o pedido de substituição de fls. 1136. II – 

Defiro o pedido de dispensa realizado pela Defesa dos Réus MAURO e 

ANDRE. III – Defiro o pedido efetuado pelo Ministério Público. Assim, 

requisite-se para o próximo ato apenas TULIO DE JESUS. IV – REDESIGNO 

a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 21/05/2018, às 

16h:00min. Intimem-se. Requisite-se. Saem os abaixo assinados 

devidamente intimados. Nada mais eu, ________ Michelle Rondini do 

Nascimento, Assistente de Gabinete II, o digitei.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 519270 Nr: 24095-18.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENANCIO CORREA DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:20399/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 515729 Nr: 22052-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Indiciado(a): Anderson Gonçalves dos Santos Filiação: Ivone 

Gonçalves dos Santos, data de nascimento: 28/03/1992, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Alta Floresta, Qd 20, 

Casa 03, Bairro: 13 de Setembro, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃOPara que compareça neste Juízo de 

Direito no dia 05 de JULHO de 2018, às 14h:00min, para o comparecimento 

do acusado, e nessa oportunidade, em não comparecimento do acusado, 

será suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos 

do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 68/69, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

71), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 
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CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Anderson Gonçalves dos 

Santos.

Designo a audiência para o dia 05 de julho de 2018, às 14h, para o 

comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 447043 Nr: 10445-35.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTON DA SILVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA STABILITO 

ALBUÊS - OAB:4266/RO, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:24463/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, SILMARA 

ENORE DE MORAIS CORTEZ - OAB:19.249

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DEVIDAMENTE HABILITADOS DA 

DECISÃO SEGUE: " Vistos etc. O acusado apresentou defesa prévia às 

fls. 164/176 por meio de advogado particular (procuração fls. 177), 

suscitando preliminarmente a nulidade da busca e apreensão realizada 

sem ordem judicial. A pretensão da defesa não merece acolhida. A 

inviolabilidade do domicílio, como se sabe, não é absoluta. Dentre as 

exceções de ingresso sem ordem judicial está a situação de flagrante 

delito. No caso do crime de tráfico de drogas, cuja natureza é permanente, 

a consumação se prolonga no tempo, admitindo o flagrante a qualquer 

momento. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal, que decidiu no 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.616 RONDÔNIA, fixando Repercussão 

Geral, vejamos. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 

Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. 

Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime 

permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial 

para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime 

permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período 

noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável 

apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos 

demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a 

Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle 

judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade 

domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências 

arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso 

forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada 

judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à 

execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra 

a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra 

ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, 

artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 

1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da 

Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados 

internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento 

jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à 

cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em 

domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não 

será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que 

justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia 

elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a 

medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio 

sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando 

amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que 

indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena 

de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e 

de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de 

fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. 

Negativa de provimento ao recurso. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, acordam os ministros do Supremo Tribunal 

Federal, em sessão plenária, sob a presidência do ministro Ricardo 

Lewandowski, na conformidade da ata do julgamento e das notas 

taquigráficas, por maioria e apreciando o Tema 280 da sistemática da 

repercussão geral, negar provimento ao extraordinário e fixar a tese, nos 

termos do voto do Relator. Venci do o ministro Marco Aurélio quanto ao 

mérito e à tese. Brasília, 5 de novembro de 2015.” (RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO 603.616 – RONDÔNIA. RELATOR: MIN. GILMAR 

MENDES, PLENÁRIO, 04/11/2015 – PUBLICADO DJE 10/05/2016 – ATA Nº 

66/2016, DJE nº 93, DIVULGADO EM 09/05/2016). (destaquei).À toda 

evidência, tal entendimento não dá aos milicianos poderes absolutos para 

a invasão de qualquer residência. É claro que alguns parâmetros hão de 

ser observados. Vale lembrar de um exemplo já aceito pelos tribunais, 

como foi o recente julgamento em que o STJ considerou dispensável o 

mandado de busca e apreensão em uma situação em que os policiais 

perceberam o nervosismo do suspeito e que, ao chegarem à sua 

residência, sentiram um forte odor de maconha, o que os levou a adentrar 

ao local sem mandado (AgRg no HC Nº 423.838 – SP).Assim, parece claro 

que o não reconhecimento de nulidade em tal caso decorreu de situação 

fática que, embora não materializasse previamente a ilicitude, o que 

indiscutivelmente justificaria o adentramento ao domicilio, a revelava de 

modo satisfatório e em tal grau que a tornava uma quase certeza, ou 

revelava a verossimilhança.E é justamente isso que aparentemente ocorre 

no caso dos autos. Pelo que se nota nesta fase, em que eventual dúvida 

milita em favor da sociedade, uma equipe da polícia militar estava em 

rondas pelo Bairro Água Vermelha, ocasião em que alguém lhes relatou 

que um indivíduo em um determinado veículo estaria praticando o comércio 

de drogas. Resolveram os milicianos verificar a situação e se depararam 

com o suspeito parado ao lado do automóvel e ele estaria com algo que 

parecia entorpecente em sua mão e ao perceber a presença da guarnição 

empreendeu fuga adentrando em uma residência. Parece inegável a 

formação de elementos que também neste caso geraram a 

verossimilhança. Observa-se que o adentramento ao domicílio somente 

ocorreu após a formação de uma situação de absoluta suspeita que 

revelava a verossimilhança da presença de ilicitude. Somente houve a 

entrada no domicílio depois de uma informação anônima prévia à qual 

estavam verificando, que culminou na observação do denunciado em 

situação suspeita, aparentemente portando drogas e, ainda, por ter este 

se colocado em fuga. Vale observar que no interior da residência foram 

encontradas 10 (dez) porções de cocaína e no carro outras 03 (três) 

porções da mesma droga.A busca foi realizada sem mandado judicial, é 

verdade. Mas diversamente do caso que a Defesa trouxe aos autos, o réu 

estava em situação de flagrância delitiva ao trazer consigo e ter em 

depósito droga. E a situação que antecedeu o adentramento deixava clara 

a presença de ilicitude.Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada pela 

defesa. Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não 

sendo evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 

397 do CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Marton da Silva Lisboa.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27 de junho de 2018, às 14h30min. 

Cite-se e intime-se o acusado, intimando-se ainda o advogado constituído 

e as testemunhas arroladas no feito. Notifique-se o MP. Como o endereço 

do acusado não está atualizado nos autos, intime-se a Defesa para que 

junte comprovante de residência no prazo de (cinco) dias. Expeça-se 

necessário.

Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523455 Nr: 276-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX VICTOR DE CAMPOS, GABRIEL DAS 

NEVES CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:OABT/MT 21.538

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato
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 Cod. Proc.: 447043 Nr: 10445-35.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTON DA SILVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA STABILITO 

ALBUÊS - OAB:4266/RO, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:24463/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, SILMARA 

ENORE DE MORAIS CORTEZ - OAB:19.249

 Vistos etc.O acusado apresentou defesa prévia às fls. 164/176 por meio 

de advogado particular (procuração fls. 177), suscitando preliminarmente 

a nulidade da busca e apreensão realizada sem ordem judicial.A 

pretensão da defesa não merece acolhidaPelo exposto, rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa.Assim, demonstrada a materialidade e os indícios 

de autoria e não sendo evidenciada nenhuma das causas de absolvição 

sumária do art. 397 do CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Marton 

da Silva Lisboa.Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de junho de 2018, às 

14h30min.Cite-se e intime-se o acusado, intimando-se ainda o advogado 

constituído e as testemunhas arroladas no feito.Notifique-se o MP.Como o 

endereço do acusado não está atualizado nos autos, intime-se a Defesa 

para que junte comprovante de residência no prazo de (cinco) 

dias.Expeça-se necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 447043 Nr: 10445-35.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTON DA SILVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA STABILITO 

ALBUÊS - OAB:4266/RO, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:24463/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, SILMARA 

ENORE DE MORAIS CORTEZ - OAB:19.249

 Ação Penal n. 447043

Vistos etc.

Notifique-se o acusado (bem como seu advogado, se tiver constituído), 

para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui advogado 

constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do causídico, 

devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente 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 imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa do acusado, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls. 07.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 508100 Nr: 18000-69.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Pablo da Silva Cardoso, Cpf: 03800414139, Rg: 2952708 

SESPD MT Filiação: José Cardoso de Lima e Maria do Socorro da S. 

Cardoso, data de nascimento: 03/06/1993, brasileiro(a), , pedreiro, 

Endereço: Rua 7, Quadra 81,, Bairro: Nova Fronteira, 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 de fls. 07.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 512631 Nr: 20432-61.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO VINICIUS SOARES LIMA, RAYAN 

RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 DR. REINALDO AMERICO ORTIGARA - OAB/MT 9552, da audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 02 de Maio de 2018, às 14:00 

horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 532679 Nr: 5806-03.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO FERRAZ, ALESSANDRO 

BARBOSA DA SILVA, KLEBER FERRAZ ALBUES, JULIANO TAVARES 

CASTILHO DE AVELLAR, MARCIO BISPO DE OLIVEIRA, KAREN DA 

COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:16191

 Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva prisão preventiva 

formulado pelo advogado do acusado KLEBER FERRAZ ALBUES (fl. 

345/388), com o qual não concorda o Ministério Público (fl. 471/475).

Analisando detidamente os autos, observo que nenhum fato novo foi 

trazido pela defesa do acusado capaz de revogar a prisão preventiva já 

decretada.

Na verdade, há que se ter em mente que o denunciado já responde a outra 

ação penal na comarca da Capital, em que os fatos a ele imputados são 

semelhantes aos deste feito, sendo que naquela ocasião a vítima veio a 

óbito e seu corpo foi descartado às margens da Estada da Guia (fl. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 471 de 492



481/487), circunstância que autoriza a manutenção da custódia cautelar 

para garantia da ordem pública.

Ademais, a segregação cautelar também se faz necessária para 

conveniência da instrução criminal, sobretudo porque a vítima se mostrou 

intimidada pelo denunciado, sendo certo que ele, em liberdade, poderá 

interferir em seu depoimento.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão 

domiciliar, não obstante os argumentos declinados e documentos juntados 

comprovando que sua genitora é portadora de deficiência, não existem 

nos autos elementos concretos demonstrando que o acusado é 

imprescindível aos cuidados especiais que necessita a sua mãe.

Por fim, quanto ao pedido de transferência de estabelecimento prisional (fl. 

456/457), registro que o mesmo deve ser dirigido ao Juiz Corregedor dos 

Estabelecimentos Prisionais do estado (2ª Vara Criminal).

Com estas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO os pedidos.

AGUARDE-SE a audiência de instrução criminal já designada.

INTIMEM-SE.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 375201 Nr: 23195-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA - OAB:OAB/ MT 6.582, ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - 

OAB:10.756

 INTIMAÇÃO para o advogado ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES, 

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATA, apresentar as razões recursais no 

prazo legal, com relação ao acusado OLINO JOSE DA SILV.A

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 304520 Nr: 103-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11655/MT, NÚCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DA 

FACULDADE AFIRMATIVO - OAB:

 Código: 304520

VISTOS ETC

Tendo em vista que este Magistrado estará participando do “XI Jornada da 

Lei Maria da Penha”, do periodo de 17 a 19/08/2017, conforme decisão 

autorizativa do Exmo. Presidente do TJMT – Des. Rui Ramos Ribeiro, em 

anexo, redesigno a audiência de instrução e julgamento para oitiva da 

vitima e o interrogatório do acusado para o dia 17 de maio de 2018 às 

14h30min.

 Intimem-se vítima, o acusado (endereço de fls. 88) e o advogado do 

acusado (fls. 72), para comparecerem a audiência designada.

 Ciência ao MPE e Defensoria Pública (vítima).

Determino a retirada dos autos da pauta de audiências.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 04 de agosto de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 523379 Nr: 209-53.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jania Mikaelle Godoy 

Monteiro Matos - OAB:22458/O

 Intimação para a parte Ré, Drª Jânia Mikaelle Godoy M Matos, OAB/MT nº 

22.458, se manifestar conforme determinado em Audiência de Instrução 

do dia 01 de março de 2018, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 525081 Nr: 1422-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 10246

 INTIMAÇÃO para o advogado DELCI BALEEIRO SOUZA, OAB/MT 10.246, 

apresentar resposta à acusação com relação ao acusado MARCOS 

FERREIRA, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 525081 Nr: 1422-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 10246

 Indefiro o pedido formulado no item 1, alínea “a” de fl. 08/09, porque não 

restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador de obter as 

informações quando do oferecimento da denúncia, conforme artigo 1.373, 

subitem II da CNGC.No que tange aos pedidos do item 1, alíneas “b” e “c” 

de fl. 08/09, determino a Sra. Gestora Judiciaria que proceda-se as 

comunicações à Autoridade Policial, ao Cartório Distribuidor e ao Instituto 

de Identificação do Estado de MT, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), nos termos 

em que dispõe o art. 1373, inciso III, da CNGC. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande/MT, 06 de março de 

2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 478685 Nr: 1332-23.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELYNTON DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREY REVELES KIST

SONIA REGINA DE LIMA VILELA - OAB:21506/O

 Código: 478685

 VISTOS ETC

O acusado na Defesa preliminar (fls. 84/90) pugnou pela absolvição 

sumária, no entanto, não comprovou a existência de excludente de 

ilicitude, de culpabilidade, de extinção de punibilidade, bem como não 

logrou êxito em demonstrar a atipicidade do fato. Portanto, indefiro o 

pedido de absolvição sumária.

 No tocante ao pedido de rejeição da denúncia, verifico que a denúncia 

atendeu os requisitos dos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal, 

motivo pelo qual, existente a justa causa para o exercício da ação penal, 

indefiro o pleito da defesa.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para dia 24 de maio 

abril de 2018, às 14h:30min, para oitiva da vítima, das testemunhas e o 

interrogatório do réu.

Intimem-se a vitima, as testemunhas, o acusado e seu advogado de fls. 90 

para comparecerem a audiência designada.

 Requisitem-se as testemunhas (policiais militares) junto ao Comando da 

Policia Militar do Estado de MT.

Verifico que não foi decidido o pedido de renuncia das medidas protetivas 

pleiteada pela vitima às fls. 96 e verso, dessa forma, passo a analisar:

 As Medidas Protetivas foram concedidas nos termos da Lei 11.340/06, 
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conforme se vê 53/54.

 Observo, no entanto, que a vitima manifestou expressamente que não 

deseja dar continuidade ao processo (fls. 96 e verso), o que, via de 

consequência, revela a perda do objeto das medidas protetivas em curso.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

CPC e determino o arquivamento do feito.

 REVOGO as Medidas Protetivas deferidas às fls. 96 e verso.

Traslade-se cópia para os autos das medidas protetivas (Código: 477492).

Decorrido o prazo recursal, certifique-se nos autos, e após as baixas e 

anotações necessárias, arquivem-se os autos das medidas protetivas 

(CNGC 7.4.3).

 Ciência ao MP e à Defensoria Pública (vítima).

Cumpra-se.

Várzea Grande, 21 de agosto de 2017.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001248-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYSSA GOMES CONCEICAO (EXECUTADO)

RAYSSA GOMES CONCEICAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001963-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RUI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Intimação de 

Correspondência Devolvida - 05 dias. Cumprindo o disposto no Provimento 

nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte autora para 

manifestar-se nos autos acerca da CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA 

(Id11098439), no prazo de 05 (cinco) dias. 27 de abril de 2018 NELSON DE 

OLIVEIRA. Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009572-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUISA SOUZA XAVIER OAB - MT4362/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009572-81.2017.8.11.0002 AUTOR: HERCULES CARNEIRO 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 1. Para a 

obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 

constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. .. (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003242-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ROBERTO FORTUNATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1003242-34.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: GILBERTO ROBERTO FORTUNATO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. No entanto, apesar do 

autor ter colacionado aos autos instrumentos de procuração e 

substabelecimento, verifico que os mesmos encontram-se vencidos, pois 

nas procurações e no substabelecimento constam o prazo de validade de 

01 (um) ano, não tendo portanto, o Dr. Jamil Alves de Souza poderes para 

postular em nome do autor. 3. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o instrumento de procuração 

e substabelecimento válidos, para que o Dr. Jamil Alves de Souza possa 

postular em nome do autor, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001991-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1001991-49.2016.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO MARTINS Vistos. .. 1. Da certidão 

anexada a este processo eletrônico não foi possível verificar se a parte 

requerida foi citada (mov. 4891688). 2. Dessa forma, antes de analisar o 

pedido do autor determino que o Oficial de Justiça informe, em 05 (cinco) 

dias, se o mandado fora efetivado no que concerne a citação da parte 

requerida. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000648-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1000648-81.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDSON DE ARAUJO Vistos. .. 1. 

Indefiro o pedido formulado em petição (mov. 9597898) visto que tal pedido 

pode ser realizado pela parte. 2. Intime-se o autor para em 5 (cinco) dias 

para dar prosseguimento ao feito. 3. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se pessoalmente o autor para que em igual prazo sane a 

irregularidade que impede o prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005570-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RONEY NASCIMENTO (EXECUTADO)

COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

SIRLEI BRAMBILLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade 

de Embargos à Execução Processo: 1005570-05.2016.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 61.001,34; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que os Embargos à 

Execução foram opostos tempestivamente, porém de forma equivocada, 

devendo ser distribuído e vinculado nestes VÁRZEA GRANDE, 27 de abril 

de 2018 ANA PAULA GARCIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002188-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN JOSE CAMPOS SALTE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1002188-67.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WILLIAN JOSE CAMPOS SALTE 

ALMEIDA Vistos. .. 1. Trata-se de pedido do autor requerendo a citação 

via edital, tendo em vista a não localização da parte. 2. Pois bem. Em que 

pese às considerações do autor, verifico que não se esgotaram os meios 

necessários e indispensáveis para localização da parte. 3. Incumbe, pois, 

ao autor, empreender esforços na busca do atual endereço para a 

efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o prazo de 05 

(cinco) dias, para requerer o que entender necessário. 4. Em caso de 

inércia do patrono, intimem-se pessoalmente o autor para promover o 

andamento do feito, 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

(Código de Processo Civil, art. 485, §1º). 5. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002407-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1002407-80.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ 

Vistos. .. 1. Deixo de acolher o pedido de dilação de prazo, tendo-se em 

vista que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu lapso superior 

ao requerido. 2. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor 

manifestar interesse no prosseguimento do feito. 3. Em caso de inércia de 

seu patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, §1º do Código de Processo Civil. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004839-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SIMOES ARRAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004839-72.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CHARLES SIMOES ARRAIS Vistos. .. 

1. Considerando que o autor não justificou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações sobre o endereço da parte ré, indefiro, 

por ora, seu pedido, com fundamento no item 2.3.1.1.3 da CNGC. 2. 

Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Em caso de inércia do patrono, intime-se 

pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007772-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYVID HUGO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007772-18.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

DAYVID HUGO DA SILVA Vistos. .. 1. Manifeste-se o autor, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca da Certidão do Oficial de justiça, requerendo o que 

entender necessário para o deslinde da ação. 2. Em caso de inércia, 

intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, 

§1º do Código de Processo Civil. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005834-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1005834-22.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS Vistos. .. 1. Certifique-se 

à Senhora Gestora a tempestividade das Contrarrazões. 2. Após, 

considerando a interposição de recurso de apelação, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008242-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLAITON NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008242-49.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: KLAITON NOGUEIRA DE SOUZA Vistos. .. 1. Considerando a 

interposição de recurso de apelação pelo requerente, em atendimento ao 

disposto no art. 331 do CPC, em sede de juízo de retratação, mantenho a 

sentença objurgada tal como lançada. 2. Assim, à vista de que houve o 

indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, expeça-se o 

competente mandado de citação ao requerido, a fim de que, querendo, 

apresente as contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos de que dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. 

Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos d o art. 1.010, § 3º do CPC. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000613-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA OAB - SP157875 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MUNIZ DOS SANTOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1000613-24.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

FABIANO MUNIZ DOS SANTOS REIS Vistos. .. 1. Considerando a 

interposição de recurso de apelação pelo requerente, em atendimento ao 

disposto no art. 331 do CPC, em sede de juízo de retratação, mantenho a 

sentença objurgada tal como lançada. 2. Assim, à vista de que houve o 

indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, expeça-se o 

competente mandado de citação ao requerido, a fim de que, querendo, 

apresente as contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos de que dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. 

Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos d o art. 1.010, § 3º do CPC. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004690-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS MALACARNE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004690-76.2017.8.11.0002 REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: VINICIUS MALACARNE Vistos. .. 1. Considerando 

a interposição de recurso de apelação pelo requerente, em atendimento ao 

disposto no art. 331 do CPC, em sede de juízo de retratação, mantenho a 

sentença objurgada tal como lançada. 2. Assim, à vista de que houve o 

indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, expeça-se o 

competente mandado de citação ao requerido, a fim de que, querendo, 

apresente as contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos de que dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. 

Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos d o art. 1.010, § 3º do CPC. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001836-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUEL PEDROSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1001836-46.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSUEL PEDROSO DA SILVA Vistos. 

.. 1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), 

ou, se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC. 2. 

Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, querendo, 

nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525). 3. Não havendo o 

pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os registros do feito para 
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“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 

com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e honorários advocatícios 

acima descritos. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003844-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLEM DAMIAO DA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1003844-59.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: WILLEM DAMIAO DA SILVA CAMPOS Vistos. .. 1. Defiro 

prazo de 05 (cinco) dias para que o autor dê o regular prosseguimento ao 

feito. 2. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor 

para que em prazo igual pugne pelo que entender necessário, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil. 3. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000497-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1000497-18.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CARLOS EDUARDO 

RIBEIRO DE MELLO Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Compulsando os autos, verifico que dentre a documentação 

necessária o contrato de financiamento firmado entre as partes e a 

Notificação Extrajudicial encontram-se incompletos, o que inviabiliza a 

análise do pleito liminar. 3. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades 

apontadas, na forma do art. 319, VI, do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001901-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ABDIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1001901-07.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ROGERIO ABDIAS DA SILVA Vistos. .. 1. Considerando que 

a presente demanda é embasada em título executivo à luz da legislação 

processual vigente, bem como, não foi a parte requerida citada, DEFIRO o 

pedido retro quanto à conversão em Execução de Título Extrajudicial. 2. 

Alterem-se os dados constantes do feito. 3. Feito isso, cite-se a parte 

devedora para pagarem o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). 4. Não 

efetuado o pagamento, deverá o Senhor Oficial de Justiça penhorar de 

imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo a sua 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida. 5. Não sendo encontrando o devedor, deverão 

ser-lhe arrestados tantos bens quantos bastem para a garantia da 

execução (CPC, art. 830). 6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de 

pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, §1°). 7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a 

partir da juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de 

penhora (CPC, arts. 914 e 915). 8. Defiro a expedição de certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, 

art. 828). 9. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000293-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT CERTIDÃO 27 de abril de 

2018 intimação da parte autora para se manifestar acerca do depósito, 

bem como, querendo, impugnar a contestação ofertada pelo requerido. 

ADELIA DE SOUZA GERMANO Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004881-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO - 05 dias Várzea Grande-MT, 27 de abril de 2018 Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que em 05(cinco) 

dias, efetuar novo depósito da diligência do Oficial de Justiça no bairro 

Cristo Rei em Várzea Grande, na conta única do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, 

diligências. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do artigo 

485, § 1º do Código de Processo Civil. ADELIA DE SOUZA GERMANO 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008571-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO - 05 dias Várzea Grande-MT, 27 de abril de 2018 Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar os advogados da parte autora, para que em 
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05(cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, no 

bairro que está nos autos, na conta única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do artigo 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. ADELIA DE SOUZA GERMANO Técnico(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293553 Nr: 13548-89.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECIO AUTOMÓVEIS, LAURA REGINA DE 

ARRUDA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 474563 Nr: 23479-77.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES E SÁ LTDA, GERALDO ALUÍSIO 

GUIMARÃES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LAMAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de GUIMARÃES E SÁ LTDA e OUTROS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Compulsando os autos, verifico que, no acordo firmado entre as partes, 

não contem a assinatura do Exequente, tornando, nesse momento 

processual, impossível a sua homologação.

3. Isto posto, concedo ao autor, o prazo de 5 (cinco) dias, para 

regularização do acordo extrajudicial supra, para sua posterior 

homologação.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 95143 Nr: 4661-29.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRATORA DE CONSÓRCIOS S.C. 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO ANTONIO CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Inicialmente, uma vez decorrido o prazo para impugnação do executado, 

DEFIRO a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor do exequente, na 

conta indicada às fls. 156.

2. Quanto ao pedido de penhora, tendo em vista que o executado até o 

presente momento não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem 

elencada no art. 835, do CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos 

ativos financeiros do executado, até o limite do débito indicado nos autos, 

via BACENJUD, nos termos do art. 854, do mesmo códex, conforme 

extrato da operação que ora se junta.

3. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

4. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437777 Nr: 5554-68.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

ENVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DONIZETTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112409, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155574, HUDSON 

JOSE RIBEIRO - OAB:150060/SP, PASQUALI PARISE E GASPARINE 

JUNIOR - OAB:SP/4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E ENVESTIMESTO, em desfavor de EDSON 

DONIZETTE FERREIRA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

4. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas processuais pagas na distribuição deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

9. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339214 Nr: 7309-98.2014.811.0002

 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 YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR RODRIGUES SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 6.294-B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A em desfavor de ITAMAR RODRIGUES 

SERRA, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. A parte autora veio aos autos informar que o acordo firmado entre as 

parte conforme fls 62, fora integralmente cumprido, requerendo a extinção 

do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, JULGO EXTINTO 

o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

4. Custas e honorários conforme pactuado.

5. P.R.I.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 277219 Nr: 20760-98.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA AMBROSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108.911/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:020732A

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por SEBASTIÃO DE 

OLIVEIRA AMBROSIO, em desfavor de BV FINANCEIRA S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em petitório de fl.156/158 , compareceu aos autos 

informando que realizou o acordo, pugnando pela extinção da presente 

demanda.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do 

artigo 487, III, c, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas ou honorários em razão da gratuidade deferida.

5. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

8. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329032 Nr: 25351-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDA LOCADORA DE VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 

84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 445301 Nr: 9567-13.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISVAL FRANCISCO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 264159 Nr: 3212-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANGADA SUL ALIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:3584-A, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ORTELHADO MENDES 

PEDRI - OAB:9801 OAB MT

 Vistos.

.

1. Cumpra-se a decisão de fls. 211, expedindo-se o competente alvará 

judicial.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319440 Nr: 15817-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CAETANO ROSA, IURI CAETANO 

ROSA, MARIA MAGALHÃES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247-OAB-MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância penhorada às fls. 82/83 por meio do 

sistema Bacenjud.

2. Todavia, observo que o patrono dos executados, em especial do 

executado Willian Caetano Rosa, não foi intimado da decisão de fls. 81, 

item 5, para os fins do art. 854, § 3º, I e II do CPC.

3. Assim, nesta data, procedo à inclusão do nome do patrono no registro 

do feito, e concedo ao executado o prazo de 05 (cinco) dias para, 

querendo, impugnar a penhora realizada nos autos.

5. Providencie a secretaria a retificação da autuação fazendo a inclusão 

do patrono.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 385620 Nr: 2404-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN CAETANO ROSA, IURI CAETANO ROSA, 

MARIA MAGALHÃES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, CARLOS FREDERICK DA S. I. ALMEIDA - 

OAB:7355-A, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247-OAB-MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos.

.

1. Concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias para que informem se 

ainda tem provas a produzir, justificando-as no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 286236 Nr: 5439-86.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIA LÚCIA AQUINO NUNES, ADELSON 

MOREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATO - 

OAB:11.094/MT, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11094, LUDMILLA 

MARTINS - OAB:21.836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, DIEGO JOSE DA SILVA - OAB:10.030, 

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - OAB:OAB/PB 1853- A, Henrique 

José Parada Simão - OAB:OAB/SP: 221.386

 Vistos.

.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo, em favor 

do patrono do autor, conforme requerido nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

nos autos.

3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

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.: 328250 Nr: 24571-95.2013.811.0002

 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: GETULIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:112409, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155574

 Vistos.

.

1. Cumpra-se o item 57 da decisão de fls. 156/159.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280674 Nr: 24603-71.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIXÃO & LISSONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:MT 7.901, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:OAB-MT 9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cardi Filho - 

OAB:3584-A, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos.

.

1. Intimem-se o patrono do autor a manifestar-se sobre o depósito judicial 

a título de honorários de sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Havendo concordância, desde já defiro a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL em favor da patrona, mediante a comunicação dos dados 

bancários para a respectiva transferência.

 3. Após, em não havendo custas a serem recolhidas, ao arquivo com as 

baixas necessárias.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11798 Nr: 584-55.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIO BARBOSA & DALBOSCO LTDA, 

GRANVILE MOLONHA ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO KIRZNER DORFMAN - 

OAB:4940-B/MT, VANIA KIRZNER DORFMAN - OAB:2952/MT

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11949 Nr: 225-71.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANNA YOUSSEF SABA

 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: CAROLINA B. P. SALVADOR - 

OAB:10.279, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B/MT

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 44055 Nr: 424-88.2002.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO, LÚCIO 

ROBERTO ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRRICAMPO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844/MT

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 79177 Nr: 1833-94.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA SANTA LUZ LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 9270, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 104875 Nr: 959-41.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERTZ COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA, 

PEDRO FRANCISCO SANSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT10932E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018/MT

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 265810 Nr: 5877-49.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEUMAR DILDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 269483 Nr: 16170-78.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVONEI FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271360 Nr: 12122-76.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA ALVES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271698 Nr: 12776-63.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE FIDELIS DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - OAB:10282, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 273045 Nr: 15219-84.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILAINE JACQUELINE TONET DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 283494 Nr: 2352-25.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO COSMO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295903 Nr: 16179-06.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR AUGUSTO DE BARROS - ME, ODENIR 

AUGUSTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:8458/MT

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297595 Nr: 18045-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C SILVA REIS - ME, EDILAINE CRISTIANE 

SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:OAB/MT 

20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297783 Nr: 18247-26.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACEDO E ARAUJO LTDA ME, SIRLEI SALES 

DE ARAUJO, DORIVAL JARDIM MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302496 Nr: 23343-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BARBOSA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 313237 Nr: 9379-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. MANOEL CERQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA 

-ME, NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322014 Nr: 18435-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JONIOR 

TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322345 Nr: 18775-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA RAQUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:, 

MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 344981 Nr: 11875-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBBER HILLESHIEM, KARLA CAROLINA 

OLIVEIRA PEREIRA HILLESHEIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para as partes, para que se manifestem acerca do retorno dos 

autos, vindos do tribunal de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 330130 Nr: 26424-42.2013.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAFFIR COLLECTION LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, FABIANE MARTINS MATTOS - OAB:8920-B, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247-OAB-MT

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 340327 Nr: 8201-07.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

instituto financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO MAZETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA PINTO DE 

OLIVEIRA MATOS - OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 341795 Nr: 9352-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE (BRASIL) S.A-BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONY VICENTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 342407 Nr: 10217-31.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. DISTRIBUIDORA DE TABACO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 346437 Nr: 12973-13.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. DE S. B. DA SILVA (ATUAL LINGERIE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371073 Nr: 20225-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P R G TRANSPORTES E MATERIAL DE 

CONSTRUÇAO LTDA, PAULO ROBERTO GONÇALVES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, Marcelo Álvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/0/MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373243 Nr: 21728-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VALMOR COMPAGNONI, VALMOR 

JOSÉ MUNCIO COMPANHONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16876

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373497 Nr: 21936-10.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXATA – ATACADO E VAREJO DE 

COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA - ME, GERALDO ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 375798 Nr: 23608-53.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA LOCADORA DE VEICULOS LTDA – 

ME, ISNEL LEITE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 385821 Nr: 2520-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSARA MAGALHÃES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT/5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 398952 Nr: 10793-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PASSOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 409346 Nr: 16326-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT10932E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema INFOJUD, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do item 

2.16.4 da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e 

certificando no processo essa ocorrência.

3. Após, com a resposta nos autos, manifeste-se o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para que em prazo 

igual, requeira o que entender necessário, sob pena de extinção.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 110132 Nr: 5912-48.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR FRANCISCONI SILVA 

FILHO - OAB:

 Vistos.

.

1. Defiro a expedição de alvará judicial em favor do autor, na conta 

indicada às fls. 144.

2. Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300036 Nr: 20672-26.2012.811.0002

 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: SUSANA MARIA CAMPOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:

 Vistos.

.

1. Certifique-se a existência de eventual impugnação apresentada pela 

requerida.

2. Não havendo, expeça-se alvará judicial em favor do autor, 

comunicando-se o autor acerca da transferência realizada na conta da 

sua patrona, remetendo-se, em seguida, os autos ao arquivo.

3. Do contrário, venham-me os autos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 105772 Nr: 1882-67.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA SILVA PAZETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB-MT 9107-O, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:MT 8254-E

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação em fase de cumprimento de sentença em que o 
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exequente postula pelo levantamento da importância penhorada nos autos 

a título de cumprimento da obrigação.

2. Às fls. 114, o executado vem aos autos para dizer que não fora 

devidamente intimado da decisão de fls. 110 para impugnação do valor 

penhorado nos autos, afirmando que os poderes conferidos ao antigo 

patrono foram substabelecidos ao Dr. Ubirajara de Siqueira Filho, juntando, 

na ocasião, cópia da petição e substabelecimento (fls. 115), que, aliás, 

não foram juntadas aos autos, à época do seu protocolo, por motivos que 

desconheço.

3. De qualquer sorte, vejo que a intimação deveria ter sido direcionada ao 

Dr. Ubirajara de Siquera Filho, já que este é o patrono que atua na defesa 

do executado, e não ao antigo patrono, conforme se verifica do DJE nº 

8564, em anexo.

4. Todavia, vejo que o patrono que requereu a reaburtura de prazo, Dr. 

Abenur Amurami de Siqueira, não mais possui poderes para atuar nos 

autos, já que substabeleceu, sem reserva, os poderes ao Dr. Ubirajara de 

Siquera Filho.

5. Por outro, em se tratando de matéria de ordem pública, podendo ser 

reconhecida pelo juiz, de ofício, a qualquer momento do processo, e, de 

modo a não causar futura nulidade processual, concedo novo prazo ao 

executado para, querendo, apresentar impugnação nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da decisão de fls. 110, item 3.

6. No mais, concedo ao patrono subscritor do pedido de fls. 114 o prazo 

de 05 (cinco) dias para que regularize a representação processual.

7. Procedo à inclusão do nome do patrono do executado nos registros do 

feito para fins de intimação.

8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 58176 Nr: 3993-63.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA BUSINESS REPRESENTAÇOES LTDA, 

FLAVIA ANA GAZZONI, EDINA RUTHY GAZZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN E. F. TORTORELLI - 

OAB:4313-MT, MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - 

OAB:4313/MT

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia do exequente, remetam-se os autos ao arquivo 

com as baixas necessárias.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312673 Nr: 8766-05.2013.811.0002

 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: FRANCIELLI PATRICE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:OAB-MT 9107-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 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.: 319350 Nr: 15730-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAPITAL MEDIAÇÕES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT/11065-A

 38. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial e deixo de 

condenar a autora ao pagamento das custas e honorários, em face da 

gratuidade deferida nos autos. 39. Transitada em julgado, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

com as baixas de estilo.40. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 78880 Nr: 1510-89.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente da manifestação de fl. 149.

2. Pois bem, considerando que o exequente informou o CPF correto do 

executado, procedo a busca de bens conforme extrato que ora se junta.

3. Manifeste-se o exequente no prazo de 5 dias pugnando pelo que 

entender necessário.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para que em prazo igual dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307842 Nr: 3781-90.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE BALDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de endereço pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato anexo.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 344571 Nr: 11558-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. BARBIEIRI - ME, MARYANE APARECIDA 

BARBIEIRI, RILDO FERREIRA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE O. LIMA - 

OAB:7614, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do pedido de penhora via RENAJUD que aportou ao feito em fl. 

60, todavia, realizo a busca de bens e concedo o prazo de 5 dias para 

que o exequente informe dos bens os quais requer a penhora.
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2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, 

para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

extinção.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 353612 Nr: 18438-03.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. BARBIEIRI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE FREITAS - 

OAB:13505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE O. LIMA - 

OAB:7614, MARIO CESAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 Vistos.

1. Cumpra-se com urgência a determinação retro.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 337218 Nr: 5561-31.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO CAMARGO PENTEADO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:10.423 OAB/CE, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT

 Procedo a Intimação da Parte Devedora, conforme Item 2. da Decisão de 

fls 120.

 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).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 48571 Nr: 3506-30.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo R Goes Nicoladelli - 

OAB:8.927 OAB/SC, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960/MT

 CERTIFICO QUE FOI AUTORIZADO A CARGA E VISTA PARA EXTRAÇÃO 

DE CÓPIA, CONFORME REQUERIDO ÀS FLS. 193

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314065 Nr: 10302-51.2013.811.0002

 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: ADALBERTO SEIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E IVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:OAB-MT 9107-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:MT 15.684-A

 38. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial e deixo de 

condenar a autora ao pagamento das custas e honorários, em face da 

gratuidade deferida nos autos. 39. Transitada em julgado, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

com as baixas de estilo.40. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320148 Nr: 16530-42.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIO 

MULTISEGMENTOS - NPL IPANEMA III

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE DE 

ENSINO E CULTURA, ADRIANA GERMANO DE MELLO SILVA, VILMA 

GERMANO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:MT 15.104-A, Giza Helena Coelho - OAB:166.349 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15.104-A/MT, ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352, JADERSON ROCHA REINALDO - OAB:24389 0

 Vistos.

1. Compulsando o processo verifico que as procurações de fls. 189, 190 

e 198, não conferem ao patrono poderes especiais para receber citação.

2. Perfilho do entendimento que o comparecimento nos autos, sem 

procuração com poderes específicos para receber citação, não é hábil 

para suprir a ausência de citação que, em regra deverá ser pessoal 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do 

procurador do réu, do executado ou do interessado (CPC, art. 342).

3. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) para que o patrono das 

requeridas traga a procuração com poderes específicos para receber 

citação, sob pena de desconsideração da manifestação apresentada no 

feito.

4. Em caso de inércia do patrono das requeridas, intime-se o autor para 

que no prazo de 5 dias manifeste-se nos autos requerendo o que 

entender necessário para o prosseguimento do feito.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 2802 Nr: 716-49.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATOMI TAKINAMI E SERGIO MINORU 

TAKINAMI

 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: EFRAIN RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 Vistos.

1. Ciente do recurso de Apelação de fls. 626/631-v e 636/641-v, das 

manifestações em fls. 633, 644/648, 651/663 e 665/669.

2. Primeiramente, acerca do recurso de Apelação, consigno que, contra a 

decisão de natureza interlocutória é cabível a interposição de Agravo de 

Instrumento e não recurso de Apelação, deste modo, por se tratar de 

inadequação da via eleita, deixo de determinar a remessa dos autos ao 

Tribunal de Justiça deste Estado.

3. Ademais, acerca dos pedidos do arrematante, tenho que os pedidos 

restaram prejudicados, considerando o não processamento do recurso de 

Apelação.

4. No mais, com a publicação da Lei 13.340/2016, que autorizou a 

liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural, verifica-se que 

houve a suspensão, até 27 de dezembro de 2018, do curso de cobranças 

judiciais, bem como de execuções e cobranças judiciais em curso.

5. Dessa forma, considerando que o instrumento de crédito dos autos 

enquadra-se na previsão legal, por força do artigo 10 da lei 13.340/2016, 

determino a suspensão da presente execução até 27 de dezembro de 

2018.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 2801 Nr: 734-70.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO WINOW TAKINAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRE - OAB:2288- A

 Vistos.

1. Com a publicação da Lei 13.340/2016, que autorizou a liquidação e a 

renegociação de dívidas de crédito rural, verifica-se que houve a 

suspensão, até 27 de dezembro de 2018, do curso de cobranças judiciais, 

bem como de execuções e cobranças judiciais em curso.

2. Dessa forma, considerando que o instrumento de crédito dos autos 

enquadra-se na previsão legal, por força do artigo 10 da lei 13.340/2016, 

determino a suspensão da presente execução até 27 de dezembro de 

2018.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314522 Nr: 10795-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TABOR TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 46. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor na exordial, nos termos 

do artigo 487, I do CPC, somente para aplicar o INPC como índice para 

correção monetária do débito.47. Em que pese ter decaído da maior parte 

dos pedidos, deixo de condenar o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiário da justiça 

gratuita.48. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.49. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 488565 Nr: 7271-81.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS, ALTAIR 

BAGGIO, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL STAUT ALBANEZE - 

OAB:13.667-E-OAB-MT, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:3722, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16846/A

 Proceda-se a intimação da parte Embargada/Exequente, na pessoa de 

seu Advogado, para, manifestar-se nestes autos, no prazo de 15(quinze) 

dias, conforme a decisão, de fls. 143, a seguir transcrito: "Vistos. (...)7. 

Ante o exposto, recebo os EMBARGOS À EXECUÇÃO, conferindo-lhe o 

efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, §1º, do CPC, consignando, 

apenas, que tal providência está marcada pela provisoriedade, e, 

cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos 

efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou 

revogada a qualquer tempo (CPC, artigo 919, §2º). 8. Ouça o exequente, 

no prazo de quinze (15) dias – (Art. 920, I, do CPC). 9. Apresentada 

impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se vista dos autos ao 

embargante para se manifestar, em dez (10) dias, sob pena de preclusão. 

Várzea Grande, 10 de abril de 2018. Rachel Fernandes Alencastro 

Martins, Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 251436 Nr: 10703-55.2010.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA ANDREA MARTINS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. B. LEASING S/A ARR MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, manifestem, 

acerca do retorno, destes autos, da 2º Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302923 Nr: 23822-15.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BENEDITO CORREA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, manifestem, 

acerca do retorno, destes autos, da 2º Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 208752 Nr: 4567-13.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSO ANTONIO FIORIO-ME, BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A, NELSO ANTONIO FIORIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:SP-148751, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:, 

GABRIEL KAJIURA ROSA - OAB:13436, LAMARTINE MACIEL DE 

GODOY - OAB:12245/MT, Marco Antonio de Almeida Ribeiro - 

OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, Marco Antonio de Almeida Ribeiro - 

OAB:5308-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:7863

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05(cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311634 Nr: 7713-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPERAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS E RAÇÕES LTDA-EPP, ROSENIL RODRIGUES DA ROCHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

relação de créditos cedidos em favor da cessionária, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 .

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001890-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIENTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Intimação do autor, para 

que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial de Justiça, na conta única 

eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências. Várzea Grande-27 de 

abril de 2018 ADELIA DE SOUZA GERMANO Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005778-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO)

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005778-52.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, 

recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006258-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON ARGEMIRO GALVAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006258-30.2017.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

EDIMILSON ARGEMIRO GALVAN Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo a 

emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003116-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER FELIPE DA SILVA E SOUZA - EPP (REQUERIDO)

HEBER FELIPE DA SILVA E SOUZA (REQUERIDO)

ANA PAULA RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003116-81.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: HEBER FELIPE DA SILVA E SOUZA - EPP, ANA PAULA 

RODRIGUES PEREIRA, HEBER FELIPE DA SILVA E SOUZA Vistos. 1. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a presente missiva como 

mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e 

homenagens de estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005451-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102472/5/2018 Página 488 de 492



BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TONDELLI PESSI (EXECUTADO)

LEANDRO PESSI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005451-44.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: LEANDRO PESSI & CIA LTDA - ME, MARCELO TONDELLI 

PESSI Vistos. 1. Considerando o deposito de diligência pelo exequente, 

expeça-se o necessário para o prosseguimento do feito. 2. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001530-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACEMA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001530-43.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ARACEMA 

MARQUES DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de processo sentenciado 

tendo o autor interpôs recurso de Embargos de Declaração (ID. 7220323). 

Posteriormente pugnou pela desistência do processo (ID. 7343960). 2. 

Considerando o pedido de desistência tenho que não é possível analisar o 

conteúdo dos Embargos de Declaração anteriormente propostos. 3. À 

Secretaria para que seja certificado o Trânsito em Julgado. 4. Após, 

arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002949-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIANY DE ARAUJO DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002949-64.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR EXECUTADO: NAIANY DE ARAUJO DUARTE 

Vistos. 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, promovido pelo 

patrono da parte autora, proveniente de honorários de sucumbência. 2. 

Contudo, vejo que o patrono, por equivoco ingressou com o pedido pelo 

sistema virtual, muito embora a ação física ainda esteja em trâmite por este 

juízo. 3. Ainda que se reconheça a celeridade imprimida nas ações 

virtuais, vejo que o trâmite daquela ação, paralelamente a esta, pelo meio 

virtual, implicaria em tumulto processual, até porque, em regra, como é 

sabedor, o cumprimento de sentença, pelo sincretismo processual, tramita 

dentro da própria ação de conhecimento. 4. Diante do exposto, determino 

ao autor a juntada do presente pedido junto aos autos de origem, para 

posterior apreciação deste juízo, e, na sequência, arquive-se este feito 

com as baixas necessárias. 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001326-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DA SILVA MEIRELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001326-62.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: THIAGO DA SILVA MEIRELES Vistos. 

.. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 4. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

6. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008238-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUTIVA MINERACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587/O-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008238-12.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: PRODUTIVA MINERACAO EIRELI - ME Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, onde a parte requerida busca a concessão 

de Tutela de Urgência, em caráter incidental, objetivando a suspensão do 

leilão dos veículos apreendidos nos autos, alegando que fora realizado um 

Termo de Aditamento de Contrato, onde houve a substituição de dois 

veículos. 2. Alega que houve apreensão de um dos veículos substituídos e 
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que há iminência de realização do leilão para venda do mesmo. 3. Os 

autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 4. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, onde a parte requerida busca a concessão de Tutela 

de Urgência, em caráter incidental, objetivando a suspensão do leilão dos 

veículos apreendidos nos autos, conforme relatório acima. 5. Para a 

concessão da tutela de urgência faz necessário a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do 

CPC. 6. No caso em comento, verifico que não estão presentes os 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte requerida. 7. 

Explico. O requerido informa que houve um Termo de Aditamento do 

Contrato, onde houve a substituição de dois veículos e que a instituição 

financeira indicou indevidamente na inicial um veículo que havia sido 

substituído, tendo como consequência sua apreensão. 8. Pois bem, 

compulsando os autos, verifico que em 23/07/2014 as partes firmaram a 

Cédula de Crédito Bancário n. 003.659.444, sendo que, em 23/12/2014, 

fora firmado um Termo de Aditamento ao Contrato para Substituição de 

Veículos. 9. Assim, ao analisar o referido Termo de Aditamento (id 

11954343), documento trazido pelo requerido, verifica-se que foram 

liberados os seguintes veículos: a) M. BENS/AXOR 2540 S, ANO/MOD 

2007/2007, DIESEL, BRANCA, PLACA KAQ-5376, CHASSI 

9BM9584617B536838, RENAVAM 921885830. b) M. BENS/AXOR 2540 S, 

ANO/MOD 2007/2007, DIESEL, BRANCA, PLACA KAP-9335, CHASSI 

9BM9584617B529513, RENAVAM 919834540. 10. Entretanto, analisando a 

inicial, bem como o Termo de Aditamento trazido pelo requerido, constato 

que nenhum dos veículos substituídos foram objetos desta Ação de Busca 

e Apreensão. 11. Ademais, o requerido pretende a liberação do Caminhão 

Trator – M Benz/Axor 2540 S, – FAB/MOD 2007/2007 – Cor Branca – 

Placa KAQ 3465, sendo que o referido bem diverge dos dois veículos 

substituídos, que constam no Termo de Aditamento (PLACA KAQ-5376 e 

PLACA KAP-9335). 12. Dessa forma, ante a ausência da probabilidade do 

direito alegado pelo requerido, hei por bem indeferir, por ora, a tutela de 

urgência almejada. 13. Em relação ao pedido de aplicação da Teoria do 

Adimplemento Substancial, postergo sua análise para o momento 

oportuno, qual seja, o mérito. 14. Na sequência, tendo-se em vista que o 

patrono do requerido não possui poderes específicos para receber 

citação, a intervenção do advogado do requerido nos autos não hábil para 

configurar o comparecimento espontâneo do requerido. 15. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. 

NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. 

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não configura o 

comparecimento espontâneo a intervenção de advogado sem procuração 

com poderes para receber a citação. Nesse sentido: REsp 648.202/RJ, 

Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Segunda Turma, DJe 

11.4.2005; REsp 1.246.098/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 

Segunda Turma, DJe 05/05/2011. 2. Agravo regimental não provido. 

(1/9/2014 STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no 

REsp 1468906 RJ 2014)”. 16. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias 

para o autor manifestar nos autos, requerendo o que entender necessário 

para o prosseguimento do feito, no sentido de proceder à citação da parte 

requerida. 17. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção 

do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 

18. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004014-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004014-31.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANTONIO NUNES DA SILVA Vistos. .. 

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de ANTONIO NUNES DA 

SILVA com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando à 

apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente 

em garantia. 2. A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele 

atrelados e do comprovante da mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada à 

citação (Id. 8116128). Efetivada a medida liminar e procedida a citação (Id. 

9399971 e 9400032). O autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É 

o necessário relatório. DECIDO. 4. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A em 

desfavor de Antônio Nunes da Silva, ambos qualificados. 5. No caso dos 

autos, o devedor não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua 

inicial, apenas manifestou nos autos pedindo autorização para purgar a 

mora(Id. 9478855), deixando transcorrer o prazo sem que houvesse o 

pagamento integral do débito. 6. Pois bem, com o advento da Lei 

10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto Lei 911/69, não há mais falar 

em purgação da mora, podendo o devedor, nos termos do respectivo §2º, 

“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”. 7. Neste sentido, trago o julgado do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - PURGA DA MORA - NECESSIDADE 

DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. - O Decreto-Lei 911/69, 

em seu art. 3º, § 2º, autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que 

pague a integralidade da dívida pendente, não havendo, portanto, 

possibilidade de purga da mora, apenas pelo pagamento das parcelas 

atrasadas. - Conforme julgamento do REsp.1.418.593, representativo da 

controvérsia, há necessidade de pagamento integral da dívida, isto é, 

pagamento das parcelas vencidas e vincendas. (TJ-MG - AI: 

10686140077518003 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

22/07/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

31/07/2015).” 8. Há também precedentes no Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – PURGAÇÃO 

DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA 

DÍVIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos contratos 

firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no 

prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária, nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. 

Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). (AI 

91997/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)” 9. Desta 

forma, e considerando que no mandado de citação constou 

expressamente o prazo de 05 (cinco) dias para a requerida efetuar o 

pagamento da integralidade do débito pendente, e tendo decorrido tal 

prazo, a mesma quedou-se inerte, tenho que o pedido inicial merece 

acolhimento. 10. Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia 

do requerido que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa 

no prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará 

resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 11. No entanto 

ocorreu a revelia (CPC, art. 344), motivo pelo qual conheço diretamente do 

pedido conforme me faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil, bem 

como, a questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 12. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 13. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 14. Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 15. P.I.C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008831-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008831-41.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA CONCEICAO DA SILVA 

Vistos. .. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, em desfavor de MARIA 

CONCEICAO DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição anexada aos autos, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, 

visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. Custas processuais 

pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Considerando que a parte autora renunciou o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 8. P. I. 

C. 9. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002940-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO PERIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002940-39.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ANTONIO AUGUSTO PERIN Vistos. .. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S.A., em desfavor 

de ANTONIO AUGUSTO PERIN com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei 

n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi 

alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 6840012). Efetivada a medida 

liminar e procedida a citação (Id. 8230408 e 8230847). 4. O autor interpôs 

Embargos de Declaração (Id.6840012). 5. O devedor não contestou os 

pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da 

Certidão de decurso de prazo lançada nos autos (Id. 12854829). É o 

necessário relatório. DECIDO. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 6. O 

autor interpôs os Embargos de Declaração alegando contradição na 

decisão (Id. 6840012) asseverando que não é necessária a citação da 

parte requerida para purgar a mora. 7. Os embargos foram interpostos 

fora do prazo legal, conforme se verifica em certidão de (Id. 8080347). 8. 

Pois bem, sem maiores delongas, diante da intempestividade, não conheço 

dos embargos de declaração. DO MÉRITO 9. Analisando o presente feito 

verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente 

citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme 

determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 10. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 11. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 12. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 13. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 14. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 15. P.I.C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005544-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR OLIVEIRA DE DEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005544-07.2016.8.11.0002 AUTOR: SAMIR OLIVEIRA DE DEUS RÉU: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento c/c Dano Moral e pedido de liminar, promovida 

por SAMIR OLIVEIRA DE DEUS, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Fora indeferida a 

gratuidade de justiça ao autor, momento em que, fora determinado que 

recolhesse às custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da 

distribuição. 3. O autor, por sua vez, interpôs recurso de Agravo de 

Instrumento, ocasião em que, seu recurso fora negado seguimento. 4. Em 

id. 8127319 certificou-se o decurso de prazo do autor sem o cumprimento 

da determinação, recolhimento das custas processuais. 5. Pois bem, 

dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que “Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 

(quinze) dias”. 6. O dispositivo do Código de Processo Civil de 1973, que 

tratava do mesmo assunto (Art. 257), mereceu o seguinte comentário dos 

eminentes doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: 

“1. Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o 

cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de Processo Civil 

Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e amp., p. 525). 7. 

Isto posto e considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, 

ambos do Código de Processo Civil. 8. Após as baixas necessárias, 

arquive-se. 9. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 
PORTARIA Nº 195/2018-GRHFC 
(2ª Alteração) 
 
A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985 
(COJE), bem como nas orientações e determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado de Mato Grosso, 

 
CONSIDERANDO o que o Excelentíssimo Magistrado Dr. Jamilson Haddad Campos, estará 
afastado de suas funções nos dias 17 a 20/05/2018, conforme consta no expediente CIA nº. 
0710476-46.8.11.0001; 

 
CONSIDERANDO a permuta entre os Oficiais de Justiça Ricardo Borges da Silva Campos e 
Jorge Eduardo Leiria, conforme consta no expediente CIA nº. 0038690-91.8.11.0000; 

 
RESOLVE: 

 
ART. 1.º Alterar a ESCALA de Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo 
Cuiabá, bem como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Maio de 2018, 
estabelecida pela Portaria nº. 166/2018-GRHFC de 16/04/2018, no dia 31/05/2018, da área cível 
e nos períodos de 12 a 18/05/2018, 19 a 25/05/2018, 26 a 30/05/2018 e no dia 31/05/2018, da 
área criminal, da seguinte forma: 
 
ÁREA CÍVEL 
 
Dias 31/05/2018 
Juiz(a):    Dr. YALE SABO MENDES 
                                                Juízo da 7ª Vara Cível 
Gestor:     JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR 

 Telefone(s): 3648-6345 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: RICARDO BORGES SILVA CAMPOS 
  Telefone(s): 99661-5015 

DOUGLAS CARDOSO DE OLIVEIRA 
Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  ELIAS GOMES FERREIRA 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
ÁREA CRIMINAL 
 
Dias 12 a 18/05/2018 
Juiz(a):    Drª. SILVANA FERRER ARRUDA  
                                                Juízo da 5ª Vara Criminal 
Gestor:     WEKSLEY BALTAZAR SILVA 

 Telefone(s): 3648-6325 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:  JUAREZ CAMPOS SILVA  
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 Telefone(s): 99642-8737 
 KÁTIA CILENE SILVA SANTOS 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:   ELIAS GOMES FERREIRA  
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Dias 19 a 25/05/2018 
Juiz(a):    Dr. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO JÚNIOR  
                                                Juízo da 14ª Vara Criminal 
Gestor:     MARIETHY STEFFANIA REENDE VELOSO MUNHOZ 

 Telefone(s): 3648-6285 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:  EDSON MIGUEL DA SILVA BARBOSA 
 Telefone(s): 99642-8737  
 RONEY CÉZAR MIRANDA DE CARVALHO 
 Telefone(s): 99326-7998  
Cartório Distribuidor:   SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916  
 
Dias 26 a 30/05/2018 
Juiz(a):    Drª. ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORREA 
                                                Juízo da 1ª Vara Esp. Violência Dom. e Fam. Contra a Mulher 
Gestor:     MURILO CÉSAR DE ARAÚJO VIEIRA 

 Telefone(s): 3648-6605 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:                  JORGE EDUARDO LEIRIA 

 Telefone(s): 99642-8737 
 SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR  
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Dias 31/05/2018 
Juiz(a):    Dr. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO  
                                                Juízo da 13ª Vara Criminal 
Gestor:     VIRGÍNIA DA CUNHA MULLER 

 Telefone(s): 3648-6275 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:                  LEÔNCIO FRANCISCO MIRANDA DA SILVA 

 Telefone(s): 99642-8737 
 SIRLEY PEREIRA GONÇALVES MONTANHA 
 Telefone(s): 99326-7998  

Cartório Distribuidor:  ELIAS GOMES FERREIRA 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
ART. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá obedecer às disposições 
pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº. 10/2016-CM e 01/2017-CM. 

 
ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em que estiverem 
escalados para o plantão, ficarão nos respectivos Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado 
Especial Criminal Unificado, irá cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados na 
sala de Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá. 
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ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria 
no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a Portaria em local 
visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, 
notificando-os pessoalmente. 

 
ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias localizadas fora do prédio do 
Fórum deverão afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem 
conhecimento da convocação, notificando-os pessoalmente. 

 
ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os flagrantes dos réus 
presos e que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro rápido”, bem como 
expedir os documentos necessários ao cumprimento das determinações judiciais da audiência de 
custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando autorizados a convocar todos os servidores da secretaria e 
obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da própria secretaria plantonista para auxiliarem na 
realização dos trabalhos, por dia  de plantão,  em dia não  útil, sendo  um  deles  para o período 
matutino, das 8 às 13 horas, para recebimento, cadastro rápido e autuação dos flagrantes.  

 
ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a convocar até 1 (um) 
servidor da própria secretaria plantonista para auxiliar na realização dos trabalhos, por dia de 
plantão, em dia não útil. 

 
ART. 9º. Os Oficiais de Justiça, durante o plantão semanal criminal, deverão ficar a partir das 
19:00 horas no recinto do Fórum a disposição do Magistrado que estiver realizando as 
audiências de custódia, autorizando-os a receber diretamente da Gestora da 11ª Vara Criminal os 
mandados e alvarás expedidos.  

 
ART. 10º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas Comarcas de Cuiabá, 
Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, nos finais de semana e feriados, conforme 
artigo 11 do Provimento n. 10/2016-CM, sendo que cada Comarca contará com sua equipe de 
apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).  

 
ART. 11. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação justificada do 
magistrado, com antecedência máxima de 3 (três) dias do início do plantão, dirigida e 
devidamente autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, excepcionadas as situações 
relacionadas nos parágrafos do artigo 21 do Provimento n. 10/2016-CM, devendo o magistrado 
encaminhar cópia da solicitação para a Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 12. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, comunicará o 
fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, cientificando à 
Corregedoria-Geral da Justiça e à Diretoria do Fórum de Cuiabá. 
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Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de assunção de plantão pelo 
substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez deste, e na 
impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituído se encontrava afeto. 

 
ART. 13. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário Eletrônico, 
nos termos do supracitado Provimento n. 10/2016-CM, e, após a homologação, os dados nela 
constantes estarão disponíveis automaticamente no “site” do Tribunal de Justiça - “link” plantão 
de Comarcas, para acesso pelo cidadão. 

 
Publique-se, depois de homologada, remetendo-se cópia da escala ao Conselho da Magistratura, 
aos Juízes plantonistas, à Presidência da OAB/MT, à Procuradoria-Geral da Justiça, à Defensoria 
Pública Estadual e à Coordenadoria da Polícia Civil, dando-se ciência desta, ainda, aos 
serventuários da Justiça e ao Cartório Distribuidor. 

 
Registre-se e cumpra-se. 

 
Cuiabá, 27 de abril de 2018. 

 
(ASSINADO DIGITALMENTE) 
EDLEUZA ZORGETTI  MONTEIRO DA SILVA 
JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 
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